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Sevgili Turuncu Okurları

Türkiye bir sevdadır. Anadolu için içimizden 
geçenleri, omuzlarımızda onurla taşıdığımız 
Osmanlı mirasını, gönül coğrafyamızı, yurt dışında 

beklenen Türkleri, bugüne dek kucak açtığımız mültecileri 
düşününce yaşadığımız her gün, nefes aldığımız hava, 
yaptığımız her proje Türkiye sevdamız için… 24 Haziran 
seçimlerinde gördük ki komşumuz, akrabamız, kardeşimiz, 
dostumuz… Hepimiz bu ülkeyi çok seviyoruz. Hepimiz bu 
sevda devam etsin istiyoruz.

24 Haziran gecesi seçim sonuçlarını izlerken gözlerim 
doldu. Bu ülke ne darbeler, ne krizler gördü. Sınırlamak 
istediler, engellemek istediler, paralel yapılanma ile 
devletimizi tehdit ettiler, 15 Temmuz gecesi Türkiye’yi işgal 
etmek istediler. İzin vermedik. Tek kelime ile izin vermedik. 
Halkın izin vermediğine, halkın kenetlendiğine, halkın tek 
yürek olduğuna söz geçiremediler. 

24 Haziran yeni ve güçlü Türkiye’nin başlangıcı oldu. 
Hamd olsun.

Sizlere bu ay Türkiye’nin yeni yolculuğunu anlatan 
bir dosya hazırladık. Kadın gazeteciler seçim sonuçlarını 
değerlendirdi, Londra’da Türk bayrağını düşürmeyen 
21. Yüzyılın Nene Hatunu Fethiye Kubal bayrak sevgisini 
Londra’dan anlattı. Hukukçu Derya Yanık ile siyasetin 
sosyolojiye yansıyan yönünü konuştuk.

Ve 15 Temmuz… Boğazım yine düğüm düğüm. Her 
yerde söylediğim gibi yine tekrar ediyorum. Dergimizin 
mimarı rahmetli Erol Olçok’tur. Şehit Erol Olçok ve oğlu 
Abdullah Olçok başta olmak üzere bütün şehştlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bu millete bir daha 
kötü günler yaşatmasın. Demokrasi ve milli irade 
topraklarımızda daim olsun inş.

Sevgiyle ve huzurla kalın.

Zahide Ceylan
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O gecenin sonunda kahramanca mücadele veren kadınlardan 
10’u tanklara ve kurşunlara karşı göğüslerini siper ederek 
şehit, yüzlercesi de gazi oldukları yolda, Türk demokrasisinin 
darbecilerin elinden kurtarılmasında önemli rol oynadı.

20

15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kendilerini “Yurtta Sulh 
Konseyi” olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü 
(FeTÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan 
başarısız darbe girişimidir.

16

KAPAK: 15 TEMMUZ’DA NE OLDU?

15 TEMMUZ’UN KADIN   
KAHRAMANLARI

cihad, asıl manada Allah yolundaki her türlü 
faaliyet ve hareketin adıdır. Hakkı üstün ve 
hakim kılmak için gayret sarf etmektir. 

38

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN:
SANAT VE CİHAD

Türkiye 24 Haziran’da tarihİn en büyük zaferlerinden 
birini daha kazandı. Milletimiz, bütün olumsuz rüzgârlara 
rağmen siyasi aklını, ferasetini konuşturdu

42

BU ÇOĞRAFYANIN ZAFERİ

 Sosyal medyada yaşanan erozyona, TİKA’nın, şehir hasta-
nelerinin kapatılmasına, Suriyelilerin sınır dışı edilmesine 
Anadolu irfanı ‘hayır’ dedi.

46

ANADOLU İRFANI KAZANDI

Milletin üzerine tankları süren Fetö generalleri nişan alarak 
ateşe başladılar. Milletimiz ölümü göze alarak tankların ve 
silahlı canilerin üzerlerine yürüdüler. 

32

15 TEMMUZ’DA VATAN GERÇEĞİ

15 Temmuz üzerinden tam iki yıl geçti.   
gelecek nesillere böyle bir tarihi hadisenin canlı   
birer şahidi ve aktarıcısıyız. 

24

ŞEYMA YEŞİL: AYLARDAN TEMMUZ 
GÜNLERDEN CUMA

Köprü direnişindeki halkın başarısı hem tüm 
ülkeye örnek olup motive etmiş hem de “Çanakkale 
geçilmez” misali dedirtip darbecilerin İstanbul’u işgal 
planlarını altüst etmiştir

28

GÜLAY KURT:  15 TEMMUZ GÖNÜL KÖPRÜSÜ

20

28

08

1608
ÜMMÜGÜLSÜM TAT:
KELEBEKLERİN KANI DONDU ANNE

Tam 22 yıl geçmİş Bosna’daki  soykırımın üzerinden.  
Tecavüz mağduru Boşnak kadınların sessizliği, içine 
attıkları yeryüzünü sağır edecek cinstendi. 

32
42

12

HÜSEYİN KARACA: SEVGİ
Müslüman dünya, günlük kavgaların, aylık telaşların, 
yıllık planların kargaşasında sevgiye vakit  ayırama-
maktadır.  Sevmek mutluluğu, artık bir ütopyadır. Ve 
ütopyalar fanatizme evrildiği gün sevgi ölmüştür.

Hukukçu Derya Yanık ile hayata teğet geçmeden siyaseti, 
sokağın nabzını, kadınları konuştuk. 

58

HUKUKÇU DERYA YANIK: GAYET 
GÜZEL HAMUR AÇARIM

Ayrıca Başkanlık sistemi, hesap verilebilirlik açısından da 
daha demokratiktir. Çünkü yürütme tek bir kişinin sorumlu-
luğundadır ve işin sorumlusu bellidir. 

54

ALPEREN YİĞİT: BAŞKANLIK SİSTEMİ

Büyük ilim insanı, İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışma-
larla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden 
Prof. Dr. Fuat Sezgin hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
milletimize başsağlığı dileriz. 

56

ÖMRÜNÜ İSLAM TARİHİNE ADAYAN 
ADAM: FUAT SEZGİN

Bayrak namustur. Bu benim namusum. namusuma 
sahip çıkmalıyım. Hepimiz sahip çıkmalıyız.

70

21. YÜZYILIN NENE HATUNU 
FETHİYE KUBAL RÖPORTAJI

Peygamber efendimize:  “İnsan rabbini ne zaman tanır? 
sorusu sorulduğunda, Hz. Peygamberin cevabı: “KenDİnİ 
BİLDİĞİ ZAMAn” şeklinde olmuştur.

68

SEYRAN AKTAŞ: YARATANIN 
SONSUZ DÜŞÜYÜZ

Dizilerde ya da filmlerde başörtülü bir karaktere rastlamak 
yakın zamana kadar neredeyse imkansızdı. en fazla evin hiz-
metçisi, babaannesi ya da çocukların dadısı başörtülü olurdu. 

Düşündükçe bir elma girdabında buluyorum kendimi. Sahi 
bir kelime kaç farklı çeşidiyle kuşatabilir bizi? Bir kelime aynı 
kalırken nasıl olur da bize verdiği anlam bu kadar değişebilir.

Hepimiz insan olmaya bir başka insanın yanında 
başlarız. Kişiliğimizin oluşumu ve gelişimi, dünyaya 
bakışımız hep bu dönemde şekillenir. 

geceleri bir gerdanlık gibi ışıltısı, binlerce yıllık tarihin sizi 
saran büyüsü, farklı dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapan 
Mardin’i duyup da merak etmeyen yoktur. 

72
82

88
94

SALİHA SAĞDIÇ: DİZİLERDEKİ DİN ALGISI

BÜŞRA ÇAKIR: ELMA

RUKİYE KARAKÖSE: CEMAL 
AYNASINDA KADIN

HANDEGÜL TERKEN: MARDİN

68
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KELEBEKLERİN
KANI 
DONDU ANNE

YAZAR YAZAR

Tam 22 yıl geçmİş 
Bosna’dakİ 
soykırımın üzerİnden.  
22 yılda Boşnak kadınlar 
Bosna’da katlİama bulaşan 
Sırpların kamuda görev 
almasına, güvenlİk gücüne 
katılmasına şahİt oldu. 
Eğitİmlİ Boşnaklar Sırp 
evlerİnde temİzlİkçİ olarak 
çalışmak zorunda bırakıldı. 
Tecavüz mağduru Boşnak 
kadınların sessizlİğİ, İçİne 
attıkları yeryüzünü 
sağır edecek cİnstendİ. 

14

1
992 yılında Ramazan ayı mart 
ayına denk gelmişti. Bosna’da 
6 gün önce başlamıştı savaş. 
Henüz Bosna’nın ve içinde 
bulunduğumuz yüzyılın 

kapanmadan önce yaşayacağı 
büyük acıdan haberimiz yoktu. 
Bölgemizde ve dünyada birçok 
savaş yaşanmış, 1900’lü yıllar bir inşa 
süreci olarak anılmıştı. Yeryüzünün 

kaderini omuzlarında taşıyan kadınlar 
ramazanın tatlı telaşlarını yaşıyordu 
o günlerde. Dönemin tek haber 
alma kaynağı olan medyada savaş 
haberleri gerçeği yansıtmıyordu. 
Savaş aslında tam başlamamış gibi… 
İlk kurşun atılmasına rağmen ateşkes 
sağlanabilirmiş gibi… 

Günler geçiyor, biz her sahurda 
ve her iftarda rahmete doğru yol 

alıyorduk. Bosna’dan, kalbimizin diğer 
yarısı olan topraklardan kalbimizi 
titreten haberler gelmeye başladı. 
Bizim içinse en hüzünlü ramazan 
çoktan başlamıştı. Sabah namazının 
nurunda, iftar sofrasının ilk lokmasında, 
çocuklarımızı okula yollarken, 
mukabelelere katılırken, bir teşbihin 
tanelerinden bakarken dünyaya ne 
çok dua ettik Bosna’ya. 
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Bir umudumuz vardı, Batı 
her zamanki gibi büyük harflerle 
konuşuyordu ve biz neredeyse 90 
yıl öncesinde bizim olan topraklara 
uzaktan bakıyorduk. Bosna’da savaş 
vardı, biz Srebrenitsa’yı yalnızca bir 
gümüş madeninin olarak biliyorduk. 

İnsan bazen derin uykularda uyur, 
kâbuslar görür. Srebrenitsa 20. Yüzyılın 
derin uykusunun kâbusuydu aslında. 
O ramazanı hüzünle tamamladık, 
anladık ki Bosna’da bir daha eskisi 
gibi olmayacak bazı şeyler. Anladık ki 
içimizin bir yarısı daha iyileşmeyecek. 

Bosna üç ramazan ve üç ramazan 
bayramı yaşadı bombaların altında. 
Fakat ilginç bir surum vardı oratada. 
Savaşa meydan okuyacak Boşnak 
kadınları kimse hesaba katmamıştı. 
Boşnak kadınlar her bayram gül şerbeti 
yapıp ikram etti misafirlerine belki 
savaş biter diye. Sokaklar daha dolu, 
börekler daha yağlı, kahveler daha 
koyu ve kadınlar daha bakımlıydı. Her 
an bir kurşun hedef alabilir, her an bir 
yere bomba düşebilir, evinizin oturma 

odasında son nefesinizi verebilirdiniz. 
Onca tecavüze, babasız doğan çocuğa, 
şehitlere, gazilere rağmen Boşnak 
kadınlar başlarını hep dik tuttu. Çünkü 
onlar zalimlerden yana saf tutmuyordu 
ve Allah zulme bulaşmayanlara 
kurtuluşu müjdeliyordu. 

Dile kolay tam üç buçuk yıl ‘insanlık 
ayıbına her gün şahit olarak’ geçti. 

1993 yılında Sırp zulmünden 
kaçanlar için oluşturulan güvenli 
bölgenin aslında bir zulüm kuşağı 
olduğu 11 Temmuz günü belli oldu. 
Hollandalı komutanlar bölgeye sığınan 
Boşnakları Sırplara ‘teslim’ etti.  Sırp 
Kasabı Ratko Miladiç’in ‘Hvala Nam’ 
yani teşekkür ederiz cümlesi kanımızı 
dondurdu. Sonra ne mi oldu? 20.000 
Boşnak sistematik işkenceye, tecavüze 
maruz kaldı. 11 yaşından büyük bütün 
erkekler öldürüldü. İşkence ve tecavüz 
kampına dönen Srebrenitsa’da üç gün 
içinde tam 13.000 kişi öl-dü-rül-dü.  

20. yüzyılın bu ayıpla kapatan 
dünya Batı’ya ve buna neden olan 
ülkeler hesap sormadı. Çünkü 

soykırımı kabul etmeyen Batı başka 
soykırımlar da yapacaktı. Çünkü 
Türkiye ‘dünya 5’ten büyüktür’ diyene 
kadar mazlumların sesini kimse 
duymayacaktı. Çünkü 2002 yılına kadar 
hiç kimse BM kurulunda, üst düzey 
toplantıda savaş çocuklarının ahından, 
yaşananların insanlık ayıbı olduğundan 
bahsetmeyecekti. Çünkü Srebrenitsa’da 
yaşanan acı bile ‘Avrupa’nın göbeğinde’ 
diye büyük bir algı yönetimi ile 
anlatılacaktı. Sanki ortada ‘Özgürlükçü, 
barış yanlısı, dünya halklarının refahınız 
isteyen’ bir Avrupa varmış gibi. 

Tam 22 yıl geçmiş Bosna’daki 
soykırımın üzerinden.  22 yılda Boşnak 
kadınlar Bosna’da katliama bulaşan 
Sırpların kamuda görev almasına, 
güvenlik gücüne katılmasına şahit 
oldu. Eğitimli Boşnaklar Sırp evlerinde 
temizlikçi olarak çalışmak zorunda 
bırakıldı. Tecavüz mağduru Boşnak 
kadınların sessizliği, içine attıkları 
yeryüzünü sağır edecek cinstendi. 

Şimdi Ankara’da ve Saraybosna’da 
aynı mevsim yaşanıyor. Her yıl olduğu 

gibi bu yıl da düzenlenecek törenlerde 
kimlik tanımlaması yapılan birçok şehit 
defnedilecek. Kadınlar uzun yılların 
verdiği yorgunlukla Allah’a bir kurban 
vermenin huzurunu belki de ilk kez 
yaşayacak. Her şehit cenazesi toprağa 
verildiğinde mavi bir kelebeğin daha 
kanı donacak. Yeryüzünü utandıran 
o acı bir iftar sofralarında, bayram 
sabahlarında, arife telaşlarında hep 
hatırlanacak. Bosna’nın vefat etmiş 
çocuklarının da başını okşayacak 
kadınlar aslında. Bosna’nın genç 
şehitlerini selamlayacak her teravih 
namazında. Bir bosna var diyeceğiz, 
dirayetli kadınları ile yaralarını saran bir 
Bosna… Kadınlar patates soyacak, kitap 
okuyacak, filmler belgeseller çekecek, 
hastalar tedavi edecek…  Ramazanlar, 
kadir geceleri, bayramlar gelecek… 
Zulüm haritasının sınırlarının geçtiği 
tüm coğrafyalarda hayat Allah’ın izni ve 
kadınların dirayeti ile devam edecek. 
‘Kelebeklerin kanı dondu anne’ diyen 
çocuklarsa Bosna’nın geleceği, umudu 
olacak inşaallah.

1993 yılında Sırp 
zulmünden kaçanlar 
için oluşturulan güvenli 
bölgenin aslında bir 
zulüm kuşağı olduğu 
11 Temmuz günü 
belli oldu. Hollandalı 
komutanlar bölgeye 
sığınan Boşnakları 
Sırplara ‘teslim’ etti.Sırp 
Kasabı Ratko Miladiç’in 
‘Hvala Nam’ yani 
teşekkür ederiz cümlesi 
kanımızı dondurdu. 

Bir bosna var 
diyeceğiz, dirayetli 

kadınları ile 
yaralarını saran bir 
Bosna… Kadınlar 
patates soyacak, 

kitap okuyacak, 
filmler belgeseller 

çekecek, hastalar 
tedavi edecek…  

Ramazanlar, kadir 
geceleri, bayramlar 

gelecek… 

YAZAR YAZAR
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P
eygamberimizin unutturulan 
sünnetlerini yaz” dedi tâlib.

“Sevgi” dedi düşünmeden 
kâtib.

Peygamber katıksız sever-
di. İnsan olduğu için severdi. Yaratıcının 
emâneti, toprağın rengi, suyun bereketi 
olduğu için severdi insanoğlunu.

Bu yüzdendi ümmetine düşkünlüğü.
Bundandı bir Yahudi cenazesine bile 

ayağa kalkması.
Sevgide beşer sınırlarını zorlaması 

bundandı. Rahmet hediyesiydi çünkü 
şehâdet âlemine melekût dünyâlardan.

Fiziki kriterleri aşan bir varoluş katego-
risine dair söylediği üst cümleler, mekân 

sınırlarını aşan cümlelerdi. Bu yüzden 
güneyde de kuzeyde de, doğuda da 
batıda da sevilmişti. Kıyamete kadar da 
sevilecekti.

Ne yazık ki, ümmeti bugün Peygam-
berin sevgi mirasına sırtını dönmüştür.

Bir narsizm uçurumunda dini ar-
gümanlar sayıklamanın adını dindarlık 
koyma yanlışında ısrar etmekte, öteki’nin 
aynı yaratıcının kulu olduğunu kabullene-
meme kibrini sürdürmektedir.

Doğrulara vahy terazisindeki özgül 
ağırlığına göre değil, nefsânî tercihlerine 
olan mesafesi kadar kıymet verdiğini itiraf 
edecek bir olgunlukta değildir.

unutulmamalıdır ki sevgisini tüketen 
bir toplumun, maneviyatını medeniyete 
dönüştürmesi imkansızdır.

Müslüman dünya, günlük kavgaların, 
aylık telaşların, yıllık planların kargaşasında 
sevgiye vakit ayıramamaktadır.

Sevmek mutluluğu, artık bir ütopyadır. 
Ve ütopyalar fanatizme evrildiği gün sevgi 
ölmüştür.

MüslüMan dünya, günlük 
kavgaların, aylık telaşların, 
yıllık planların kargaşasında 
sevgiye vakit ayıramamaktadır. 
sevmek mutluluğu, artık bir 
ütopyadır. ve ütopyalar fanatizme 
evrildiği gün sevgi ölmüştür.

Temmuz -Ağustos 2018 / Turuncu Dergİ 



16 17

YAZARYAZAR

Sevmek, sevginin metafizik bilgisi 
karşısında mest olmak değil, bu bilgi ile 
öteki’ni kucaklamak demektir.

Sırf toprakla olan öyküsü yüzünden 
müşrik dahi olsa muhatap alınmaktır 
kaderi insanoğlunun.

Gâh sesli, gâh sükût halinde her şe-
yin Hakkı zikrettiği bir kozmik sistemde,  
sevgisiz bir inanç, Vedûd olan yaratıcıya 
iftiradır.

Aşkı erkek ve kadına indirgeyip, 
insan dışındaki varlık dünyasına câmid 
kategorisini layık görmek, aşkı anlama-
mak demektir. Aşk kâinatın mayası, aşk 
varoluşun bekâsıdır.

Sevginin disipline edilmiş, süz-
geçten geçirilmiş, hem de mukaddes 
değerlerle bezenmiş haline aşk denir. 
Bedeli ödenmiş hisler ancak sevgiden 
aşk mertebesine yükselebilir.

Şiirlerde kafiyelerle tuzaklanmış sev-
giler değil, sükûtun, fedâkarlığın sessiz 
çığlıklarında yankılanan, mazlumun Ya-
ratıcıya teslîmiyetinde anlamını bulan 
sevgiler ancak aşk olarak nitelenebilir.

Günümüzde Müslümanlar, aşk fırsa-
tını geri tepen mirasyedi gibidirler. 

Birbirinden nefret eden, nefretini 

iman, kinini din sayan bir melez müs-
lüman tipi maalesef günlük hayatımıza 
musallat olmaktadır.

Reklamın kölesi, şöhretin delisi, 
yalanın kalesi haline gelen nice fertler 
ümmete zarar vermektedir.

Bunca mazlumiyetler, akan kanlar, 
kaybedilen ırz ve namuslar, mukaddes 
beldelerin hüznü varken, gündemimize 
ısrarla yeni hüzünler eklenmektedir.

Şerîate uzak bir ahlaka sahip olduğu 
halde, mihrâbta bulunmanın kişisel 
mutluluğunu, Peygamberin her türlü 
ifrat tefritten uzak dengeli hayatına 
tercih eden, bu tercihini Peygamber’in 
tercihi olarak takdim eden bireyler tü-
remektedir. Asr-ı saadete zaman olarak 
dönmek imkansız olsa da bu global 
yalan asrında asr-ı saadet prensiplerine 
dönmek artık farz olmuştur.

Dünyamızda küresel ısınmayla 
beraber, mevsimler arasındaki keskin 
ayrımlar neredeyse minimum seviye-
ye inmiştir. Aynı şekilde bir sosyolojik 
gözlemle bakılırsa, müslüman ahlakı ile 
müslüman olmayanların ahlakı ara-
sında gözle görülür bir benzerlik hala 
devam etmektedir. 

Bir manevi küresel ısınma ile karşı 
karşıya olduğumuzu, bu felaketin şimdi 
olmasa da gelecek nesilleri tehdit 
edeceğini algıladığımız söylenemez. 
Sevgisini kaybetmiş bireyler, dindarlığı-
nı evrensel bir cihada dönüştüremez. 
Yerel bağlamda ma’ruf sınavından ba-
şarısız puan alanların, global münkerleri 
defetme becerisi sıfırdır.

Kendi arasında muhacirlerin, kendi 
arasında ensarın sevgi bütünlüğü, 
ensar-muhacir kardeşliğinden oluşacak 
bir Medine medeniyetinin hamurudur.

“İman etmedikçe cennete giremez-
siniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek 
anlamda iman etmiş olamazsınız.” (Müs-
lim, Îmân, 93)  buyuran bir Nebînin 
ümmetine yakışan, sermayesi günlük 
mutluluklar vadeden nefsânî sevgileri 
bırakıp, insanları ahiret temelli bir aşkla 
sevmektir. Çoğalan bilgimize inat, sev-
gilerimiz azalmaktadır.

Vakit ümmet-i Muhammed’in sevgi 
liyâkatini yeniden kazanma vaktidir.

Modern hayatın dayattığı dünyevî 
zaruretlerin prangasından kurtulup, 
sevgi bilinci kazandıran bir yalnızlığa 
kürek çekme vaktidir.

Kitapların, matbaaların, tekrarlanan 
sözlerin esaretinden uzaklaşıp, kendi 
kulluk sorumluluğumuz ile tanışma 
vaktidir.

Söze muhtâc olmayan hutbeler, 
sese ihtiyaç duymayan vaazlar için, “hal-
vet-der encümen” (halk içinde Hakla 
beraber) uzletini önemseme vaktidir.

“Andolsun, size kendi içinizden 
öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin 
sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. 
O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da 
çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe 
9/128) şeklinde vasfedilen, kendisine 
türlü türlü cefâları revâ gören Mekke-
lilere karşı Mekke’nin fethinde ‘’Gidiniz 
hepiniz özgürsünüz’’ diyebilen bir 
Peygamber’in ümmeti olduğumuzu 
hatırlama vaktidir.

Ölümlü dünyanın mâlâyâni meşgu-
liyetlerine elveda deyip, şükür hisleriyle 
sevgimizi ilan etme vaktidir.

Sadece söylemlerimizi destekleyen 
bir argüman olsun diye değil, eylemle-
rimizi, ahlakımızı şekillendirecek sünnet 
şuuru ile donanma vaktidir.

Bu muhasebeyi yaptıran Allah’a 
şükretti kâtib..

Şiirlerde kafiyelerle 
tuzaklanmış sevgiler 
değil, sükûtun, 
fedâkarlığın sessiz 
çığlıklarında 
yankılanan, 
mazlumun Yaratıcıya 
teslîmiyetinde 
anlamını bulan 
sevgiler ancak aşk 
olarak nitelenebilir.

Vakit ümmet-i 
Muhammed’in sevgi 

liyâkatini yeniden 
kazanma vaktidir.

Modern hayatın 
dayattığı dünyevî 

zaruretlerin 
prangasından 

kurtulup, sevgi 
bilinci kazandıran 

bir yalnızlığa kürek 
çekme vaktidir.
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15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye’nin 
milli birlik ve beraberliğini hedef 
alan hain darbe girişiminin birinci 
yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri 

anılıyor ve demokrasi nöbetleri tutuluyor. 
Peki, 15 Temmuz gecesi ne oldu? İşte 15 
Temmuz’da yaşananlar...

15 TEMMUZ’DA YAŞANANLAR
15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 

2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde-
ki kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak 
adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
mensubu askerler tarafından yapılmaya 
çalışılan başarısız darbe girişimidir.

Darbeci askerlerin planlamasına göre 
03:00-06:00 saatleri arasında yapılacak olan 
darbe, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın darbe 
girişimi istihbarat olarak bilgi edinmesiyle 
mecburi olarak erken saatlere çekildi. 15 
Temmuz 2016 tarihinde saat 22:00 sula-
rında İstanbul Boğaziçi Köprüsü ve Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü bir grup Jandarma 
Genel Komutanlığı askeri tarafından trafiğe 
kapatıldı. Köprülerin trafiğe kapatılmasıyla 
eş zamanlı olarak Ankara’da F-16 tipi savaş 
uçakları alçak uçuş yapmaya başladı.

Savaş uçaklarının uzunca bir süre havada 
kalmasını sağlamak için de İncirlik Üssü’n-
den bir yakıt ikmal uçağı görevlendirildi. 
Saat 22:30 sularında Emniyet Genel Müdür-
lüğü tarafından bütün emniyet mensupları 
acil olarak göreve çağrıldı.

Aynı dakikalar içinde Milli İstihbarat 
Teşkilatı binasına askeri bir helikopterle ateş 
açıldı, teşkilatta bulunan güvenlik görevlileri 
tarafından ateşe karşılık verildi. İstanbul’da 
ise Atatürk Havalimanı, sadece iniş yapacak 
olan uçaklara izin verilme şartıyla hava trafi-
ğine kapatıldı.

Yaşanan bu hareketlilikle eş zamanlı 
olarak Türk Silahlı Kuvvetleri e-posta adre-
sinden basın mensuplarına “ülke yönetimine 
Yurtta Sulh Konseyi tarafından bütünüyle el 
konulmuştur” olarak bir mesaj gönderildi. 
Mesajın gönderildiği esnada TRT 1 canlı ya-
yını kesildi, haber spikeri Tijen Karaş’a Yurtta 
Sulh Konseyi adına bir darbe metni okutul-
du. Askeri hareketlilik esnasında Marmaris’ta 
bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, CNN canlı yayınına görüntülü telefon 
görüşmesi ile katılarak, girişimin Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından yapılmadığını belirte-
rek tüm halkı meydanlara, köprülere ve hava 
limanlarına davet etti. 

15 
TEMMUZ’DA 
NEOLDU?

DOSYA DOSYA
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Aynı dakikalarda Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde darbe girişimi konusu 
tüm siyasi parti milletvekilleri tarafın-
dan görüşülürken, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bombalandı ve meclise yapılan 
bombalama saldırısı 4 defa tekrar 
edildi.

Saat 03:20’de İstanbul’da da dar-
becilerin kontrolündeki savaş uçakları 
alçak uçmaya başladı. 03:30 sularında 
darbeci askerler tarafından Doğan 
Medya Merkezi basılarak CNN Türk’ün 
yayını kesildi, Hürriyet’in basımı durdu-
ruldu, Digiturk’un yayını durduruldu, 
TÜRKSAT Gölbaşı tesisleri bombalandı.

Yine o dakikalarda eş zamanlı 
olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele 
geçirmeye çalışan darbeci askerler, 
polisler tarafından etkisiz hale getirile-
rek tutuklandı.

Saat 04:00 civarında Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, savaş uçak-
larından gizlenmek için yolcu uçağıyla 
İsanbula’a indi ve Atatürk Havalima-
nı’nda bir basın açıklaması düzenledi.

Saat 05:00’ten sonra İstanbul Bakır-
köy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi 
planlayanlara ve içinde bulunanlara 
darbeye teşebbüs suçundan soruştur-
ma başlattı ve Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı da darbecilerin darbe başarılı 
olduğunda kullanacakları sıkı yönetim 

planından harekete geçerek birçok kişi 
hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İstanbul Vezneciler’de bulunan 
Belediye binasını kontrol altına alan 
askerler ile polis arasında sabaha kadar 
çatışmalar sürdü. Çatışmalar sonucun-
da emniyet mensupları darbeci asker-
lerden binanın kontrolünü ele geçirdi.

Saat 06:40 sularında Boğaziçi 
Köprüsü’nde bulunan yaklaşık 50 kişilik 
darbeci askerler ellerindeki silahları 
bırakarak polislere teslim oldu. Boğaz 
Köprüsü emniyet güçleri tarafından ele 
geçirildiğinde, Türk Telekom binasında 
bulunan darbeci askerler teslim oldu, 
aynı zamanda Kuleli Askeri Lisesi’nden 
80 öğrenci gözaltına alındı. Jandarma 
Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesini 
elinde tutan 250 asker gözaltına alındı, 
17 darbeci asker öldürüldü.

En son olarak da Genelkurmay 
Başkanlığı’nı kontrolü altında bulundu-
ran darbeci askerlere yapılan operas-
yonla beraber 700 silahsız er ve erbaş 
teslim oldu. Darbe girişiminin başarısız 
olmasının ardından siyasiler, yaptıkları 
açıklamalarda tehlikenin tam olarak 
geçmediğini ve ikinci bir darbe girişi-
mine karşı halkın sokak ve meydan-
lardan evlerine girmemesi söylendi. 
Yaklaşık 1 aylık bir süre boyunca halk 
geceleri meydanlarda nöbet tuttu.

Tüm ilçelerde camiilerden Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın emriyle sela 
okundu.

Saat 01:00 itibariyle darbe 
girişiminde bulunan tüm kişilere 
Küçükçekmece Cumhuriyet Baş-
savcılığınca Türk Ceza Kanununun 
309, 311, 312 ve 313. maddelerine 
dayanılarak resmen soruşturma 
başlatıldı ve gözaltı kararı alındı.

Birkaç dakika içerisinde de An-
kara Emniyet Müdürlüğü darbeci 
askerlerin kullandığı savaş uçakları 
tarafından bombalandı ve aynı 
saldırı belirli aralıklarla yapıldı. Saat 
02:00 civarında Ankara’da darbe 
teşebbüsünde bulunan askerlerin 
kontrolünde bulunan iki helikopter, 
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 
savaş uçağı tarafından vurularak 
düşürüldü.

O esnada İstanbul’da Cumhur-
başkanı’nın ve diğer tüm siyasi 
kişilerin halkı sokağa davet et-
mesiyle evlerinden çıkan halk ile 
darbe girişiminde bulunan askerler 
arasında arbede ve çatışma çıktı. Çı-
kan çatışmalarda Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin (AKP) reklam kam-
panyalarını hazırlayan Erol Olçak 
dahil olmak üzere birçok vatandaş 
hayatını kaybetti.

DOSYA DOSYA
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F
ETÖ’nün darbe girişimi 
sırasında büyük cesaret örneği 
sergileyen kadınlar, Kurtuluş 
Savaşı yıllarında gösterdikleri 
kahramanlıklarla tarihe isimlerini 

altın harflerle yazdıran Nene Hatun, 
Şerife Bacı ve Kara Fatma’nın sancağını 
yere düşürmedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe 
girişimi sırasında alanlara çıkarak 
cuntacılara karşı en ön saflarda 
tanklara ve kurşunlara göğüslerini 
siper ederek şehadete ulaşan ya da 
gazi olan kadınlar, Kurtuluş Savaşı’nın 
kadın kahramanlarının mücadelesini 
aratmayan cesaretleriyle Türk ve 
dünya tarihine isimlerini altın harflerle 
yazdırdı.

“Yarınların sahibi ey gençlik/İyi tanı, 
ebedi sükunetle bu mezarda yatan/
Hak için, bayrak için canın feda edip/
Armağan etti bize bu mukaddes 
vatanı....” Kurtuluş Savaşı yıllarında 
verdiği mücadeleyle Türk kadın 
kahramanlarının simgelerinden Tayyar 
Rahmiye Hanım’ın mezar taşında 
yazılı bu mısralarda olduğu gibi, Türk 
kadınları 97 yıl sonra yine canlarını 
feda edip mukaddes vatanlarına sahip 
çıkarak gelecek nesillere onurlu bir 
miras bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 
yuvalanan ve Türkiye demokrasisine 
kasteden FETÖ’cü askerlerin kalkıştığı 
darbe girişiminin girişimin başarısızlıkla 
sonuçlanması, kadın, erkek, çocuk ve 
yaşlı bütün vatandaşların yurdun tüm 
sathında topyekün sokaklara çıkarak 

tank ve silahlara karşı durmasıyla 
gerçekleşti.

Türk tarihindeki mücadelelerde 
olduğu gibi FETÖ’nün hain darbe 
girişimi sırasında da cuntacılara karşı 
alanlarda en ön saflarda kadınlar da 
vardı.

Kahraman kadınlar, 15 Temmuz 
darbe girişimi sırasında gösterdikleri 
cesaret ve mücadeleleriyle Nene 
Hatun, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye 
Hanım ve Kara Fatma’nın hikayelerini 
aratmadı.

O gecenin sonunda kahramanca 
mücadele veren kadınlardan 10’u 
tanklara ve kurşunlara karşı göğüslerini 
siper ederek şehit, yüzlercesi de gazi 
oldukları yolda, Türk demokrasisinin 
darbecilerin elinden kurtarılmasında 
önemli rol oynadı.

Darbe girişimi sırasında tanklardan 
hedef gözetmeksizin ateş açan 
FETÖ’cü darbecilere karşı alanlara 
inen kadınlar, cunta yönetimine karşı 
demokrasinin galip gelmesinde en 
önemli katkıyı sağlayanlar oldu.

Darbeci askerlerin açtıkları ateşe 
karşı bir an bile tereddüt etmeden 
geride eşlerini, evlatlarını ve diğer 
sevdiklerini bırakarak kanlarını döken 
15 Temmuz’un kahraman kadınları, 
dünyaya da demokrasiye nasıl sahip 
çıktıklarını gösterdi.

Darbe girişimi sırasında büyük 
cesaret ve mücadele örneği sergileyen 
kahraman kadınlar, Türk tarihine 
isimlerini altın harflerle yazdırarak 
gelecek kuşaklara onurlu bir miras 
bıraktı.
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BİRLİKTE OKuYuP   
AYNI YERDE ŞEHİT OLDuLAR

Darbecilerin en ağır saldırılarından 
birinin yapıldığı Ankara Gölbaşı’nda yer 
alan Özel Harekat Daire Başkanlığına 
yönelik saldırıda polisler Zeynep Sağır, 
Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet 
Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 
Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler’de 
Türkan Türkmen Tekin, Genelkurmay 
Başkanlığı önünde de Yıldız Gürsoy 
şehit olarak Nene Hatun’dan 
devraldıkları sancağı yere düşürmedi.

Hain darbe girişiminin yaşandığı 
gece düzenlenen saldırılarda şehit 
olan kadınların isimleri ve hayatlarını 

kaybetme anları şöyle:
Zeynep Sağır: Manisa Özel Harekat 

Daire Başkanlığından Temel Özel 
Harekat Kursu’na uzman eğitimci 
olarak katılmak üzere 1 Temmuz’da 
Ankara’ya gelen 16 yıllık polis memuru 
38 yaşındaki Sağır, darbecilerin Gölbaşı 
Özel Harekat Daire Başkanlığına 
düzenlediği saldırıda şehit düştü.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Özel 
Harekat Komiseri Sağır, vasiyeti üzerine 
19 Temmuz’da düzenlenen törenin 
ardından Cebeci Polis Şehitliği’ne 
defnedildi.

Kübra Doğanay: Özel Harekat Daire 
Başkanlığına yapılan saldırıda şehit 
düşen özel harekat polisi 23 yaşındaki 
Doğanay, üniversitenin ardından 

sınavlara girerek polis olmuştu.
Şehit olduğunda henüz 8 aylık 

polis olan Doğanay, terör örgütü 
PKK’ya yönelik operasyonlara katılmak 
üzere Diyarbakır’ın Sur ilçesinde görev 
yapmış, darbe girişiminden önce de 
Ankara’ya gelmişti.

Cennet Yiğit: Gölbaşı Özel Harekat 
Daire Başkanlığına düzenlenen 
saldırıda şehit olduğunda henüz 23 
yaşında ve 10 aylık polis memuru olan 
Yiğit, çocukluk hayalini gerçekleştirerek 
polis olmayı başardı.

Hain darbe girişimi gecesi 
kalkışmanın haberini aldıktan sonra 
görevinin başına giden Yiğit, daire 
başkanlığında darbecilerin attığı 
bombayla şehit oldu.

Şehitler Kübra Doğanay ile 
Cennet Yiğit, şehit olana kadar 
yolları hep birlikteydi. Kayseri’deki 
Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu 
Güzel Sanatlar Lisesi’nde aynı sınıfta 
okuyan Doğanay ile Yiğit, 2011 
yılında mezun olduktan sonra Gazi 
Üniversitesi Resim Öğretmenliği 
bölümünü kazandı.

Okulun ardından birlikte polislik 
sınavına girerek özel harekatçı 
olmaya hak kazanan arkadaşlar, 
kalkışma haberini alır almaz birlikte 
gittikleri Gölbaşı Özel Harekat Daire 
Başkanlığında FETÖ’cü askerlerin 
attığı bombayla şehit oldu.

Çocukları annesiz kaldı
Demet Sezen: 15 Temmuz 

darbe girişimi gecesi darbecilerin 
bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat 
Daire Başkanlığında şehit olan 
polislerden 31 yaşındaki Demet 
Sezen, evli ve bir çocuk annesiydi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı 
İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal 
Hizmetler Bürosu’nda çalışan 
Sezen, darbe gecesi nöbetini 
tamamlamasının ardından eve 
gittikten bir süre sonra kalkışmaya 
karşı görev yapmak amacıyla tekrar 
başkanlığa dönmüş ve buraya 
atılan ikinci bombayla hayatını 
kaybetmişti.

Gülşah Güler: Ankara Gölbaşı 
Özel Harekat Daire Başkanlığında 
komiser yardımcısı olarak çalışan 
24 yaşındaki Güler, darbe girişimi 
gecesi görevinin başındayken şehit 
oldu. Güler’in naaşı düzenlenen 
törenin ardından memleketi 
Hatay’da toprağa verilmişti.

Sevda Güngör: Gölbaşı 
ilçesindeki Özel Harekat Daire 
Başkanlığı Eğitim Tesislerine 15 
Temmuz’da yapılan saldırıda şehit 
olan 27 yaşındaki Sevda Güngör, 
Dumlupınar Üniversitesi Maliye 
Bölümünü tamamladıktan sonra 
girdiği sınavlarda başarılı olarak özel 
harekat polisi oldu. Mesleğe darbe 
girişiminden 11 ay önce başlayan 
Güngör’ün naaşı, memleketi 
Adana’da defnedilmişti.

Köprüde göğsünü siper etti
Ayşe Aykaç: Kastamonulu 

44 yaşındaki Ayşe Aykaç, 15 
Temmuz’daki darbe girişimi 

sırasında eşiyle gittiği Boğaziçi 
Köprüsü’nde (15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü) şehit oldu. Ev hanımı 
Aykaç, kalkışmayı öğrendikten 
sonra hemen abdest alarak, namaz 
kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“sokağa çıkın” çağrısına uyan Aykaç, 
evdekilerle helalleşerek eşiyle 
birlikte yollara düştü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 
gitmeye çalışan Aykaç çifti, 
Altunizade’ye gelince araçlarından 
inerek, darbeci hainleri önlemek için 
köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, 
köprüye girişte darbeci askerler 
tarafından vatandaşların üzerine 
açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 
Köprüye ön saflarda yürüyen ekibin 
arasında bulunan Ayşe Aykaç, 4 
çocuk annesiydi.

Sevgi Yeşilyurt: Bir muhasebe 
şirketinde çalışan iki çocuk annesi 
51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt da 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıklamasının ardından Boğaziçi 
Köprüsü’ne çıktı. Burada darbeci 
askerlere karşı mücadele eden 
Yeşilyurt, FETÖ’cü hainlerin açtığı 
ateşle şehit oldu.

Tankın altında kalarak şehit düştü
Türkan Türkmen Tekin: Malatyalı 

ev hanımı olan 3 çocuk annesi 52 
yaşındaki Türkan Türkmen Tekin, 
darbe gecesi evinde duramayarak 
sokaklara çıktı.

FETÖ’cü askerlerin işgal etmek 
istediği Atatürk Havalimanı’na 
gitmek isterken Esenler’de 
cuntacıların kullandığı tankın altında 
kalarak yaralanan Tekin, kaldırıldığı 
hastanede kurtarılamayarak şehitler 
kervanına katıldı.

Yıldız Gürsoy: Ankara’daki özel 
bir şirkette çaycılık yaparak geçimini 
sağlayan 42 yaşındaki Gürsoy, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere 
karşı koymak için evden çıkarak 
Genelkurmay Başkanlığının önüne 
gitti.

Burada FETÖ’cü hainlerin attığı 
bombalardan sıçrayan şarapnellerle 
ağır yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı 
hastanede bir hafta süren yaşam 
mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Naaşı Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 
defnedilen Gürsoy, bir çocuk 
annesiydi.
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can pareleri evlatlarını nazik, sakin, 
terbiyeli, bilgili ve ilimle donatılmış, 
zahiren pek temiz görünüşlü abla 
abi sıfatı ile var olan bu yapıya, kendi 
mesuliyetlerini şuursuzca devretmek 
idi en büyük kabahatleri ailelerin. 

Çocuklarına hasret kalmayı, 
evlatlarının istikbalinin sözde hayrı 
için kabullenmek zorunda bırakılan 
anne ve babalar, kutsal bir dava 
güttüklerini düşünüp sırlarından 
bihaber ve bir o kadar mesafeli 
olmak zorunda kaldılar. İtimat ve 
itikatlarının kime ve neye olduğunu 
bilemeden bırakıverdiler evlatlarını o 
melun yapıya. İş,eş ,aş ve en önemlisi 
ahiret saadeti bağışlanan neferlere 
devşirilen, beyinleri yıkanmış küfrün 
askerleri olacak sermaye idiler bu 
çocuklar. En tedbirli, en korkak, en 
esrarlı, en yorumsuz, en sivrilmeyen, 
düzene en uygun renksiz kimliksiz 
şahsiyetsiz ama başarılı kişiler idiler. 
Hiçbir işleri şansa bırakılmadan 
kendinden olmayanın hakkına girerek 
de olsa yer edindiler en önemli 
mevkilerde. Gizlilikte fitnenin kol 
gezdiği acayip durumlar içerisinde 
olunduğunun fark edilmediği 
karanlık dönemler. Anadan babadan 
vatandan ve bayraktan geçirten nasıl 
bir talim ve terbiye idi bilinmez !! 

 Devletin halkına uyguladığı 
zulmün intikamını alacak imanlı 
kadroların yetiştiğini düşündüren 
bir münafık hareket. Bir yandan da,  
her gün haberlerde irticanın birinci 
derecede tehdit olduğunu düşünen 
devlet anlayışı karşısında, başta askeri 
gücü ensesinde hisseden ötelenmiş, 
aşağılanmış , yok sayılmış,elinden 
temel hakları alınmış halk. 28 Şubat 
gibi bir başka darbeyi, silleyi yiyen 
yine aynı masum halka kesilen 
faturaların ağırlığı ile ‘Ben yapamadım 
onlar yapsın’ diye düşünülen ideal 
kadrolar, Allah yolunun neferleri 
sanılan ve kendi nefsinden ziyade 
bizdendirler diye düşündürterek taraf 
toplayan, destek bulan, tabanı imanlı 
bir toprak gibi bağrında besledi, 
büyüttü semirtti davayı İslam davası 
zannederek. 

aylardan 
temmuz
gÜnlerden 
cuma

YAZAR YAZAR

1
5 Temmuz üzerinden 
tam iki yıl geçti. Gelecek 
nesillere böyle bir tarihi 
hadisenin canlı birer 
şahidi ve aktarıcısıyız. 
Hayatımızdan ve öz 
tecrübelerimizden 
birbirine benzer pek çok 
çarpıcı ve ibret alınası 
hikayeler anlatılacak. Kimi 

şaşkınlığını, kimi hayal kırıklığını, 
kimi korkusunu, kimi cesaretini…
ama en çok bahsedeceğimiz 
duygunun adı uğratıldığımız; 
ihanet…

Az ya da çok ucundan 
kıyısından hepimizin bu yapıya 
dahil olduğu, en azından sempati 
ile baktığı için belki de bu kadar 
kötü hissedişimiz. 

Bugünümüzden geçmişe 
bakıldığında yapılan 
değerlendirmelerle ortaya 
konulan meşhur piramit 
benzetmesinde hemen hemen 
herkesin kendine uygun bir 
konumu var zira.

Tabanı  İbadet
Ortası  Ticaret
Tepesi  İhanet 
Olan bu yapıya  ‘’Ne istediniz 

de vermedik’’ itirafı ise her şeye ve 
herkese tercüman olabilmekte bir 
nebze…

Müslümanın en büyük kusuru 
sayılan, karşısındakini de kendisi 
gibi bilmektir sözünün sonuna 
kadar tüketildiği bir gerçekle 
yüzleşmek. Onlar daha iyi biliyor 
diyerek, en masum bir hal ile 
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Gizliliğin ve takiyyenin en zirvede 
yaşandığını görüp de ayılamamak… 
Ferasetsizlik…

Yavaş yavaş zehirli bir sarmaşık 
gibi kanımıza işledikleri davasızlık 
ideolojisizlik … Medeniyetler barışı, 
uyumu dedikleri. Müslüman diye 
bildiğimizin Haç önündeki eğilişi 
ile Haçlıların Müslüman halka zarar 
vermediğini öğrendik!

Papanın hizmetinde bir sözde 
İmam !

Başörtünün Nisa suresinde bir 
Füruat olduğunu (haşa)

Elde kadehin, makamları işgali gibi 
iyi bir sebebi (!) olunca caiz olduğunu

Namazın tuvalette bile ima yollu 
halledilebileceğini

28 Şubatçıların vazifelerini 
yaptıklarını

Başörtülünün haddinin 

bildirilmesinde başrol oyuncusuyla 
kolkola resmi geçişini :

Ki bunlar sadece işin görünen yüzü 
idi. 

Skandallar gözetlemeler, 
kumpaslar, tahrikler, tacizler… ; 
başarmak için her yol mübahtıra 
çıkmaktaydı. 

15 Temmuz,
İnsanın yüreğine kızgın bir hançer 

geçer gibi,
Öz evladının ihanetine uğramış bir 

ana gibi,
Shakespeare ‘in Hamlet indeki 

kardeş ihaneti gibi
Kerbela ihaneti gibi bir yakış, yanış, 

kor gibi yakan bir alev gibi …
Hala o nasıl bir gece idi dedirten 

aklın dimağın anlamakta zorluk 
çektiği neredeyse on iki saatlik bir 
karabasan…

Ve gerçek imanın, ki gösterilen 
irade başka türlü olamaz, İlâhi bir 
gücün tecellisi idi.

Bu kadar safiyane inanışın 
Rabbim’in katında kabul edilişinin 
bir tezahürü idi. Aksi olsa F 16 ya 
levye atacak cesareti, tankın önüne 
geçebilmeyi, kurşuna gövdesini 
siper edebilmeyi , ölümü şehadetle 
taçlandıracak olmayı kim başka kim 
irade edebilirdi!!!

O gece Allah bizimle idi. 
Yanılmışlarla aldatılmışlarla lakin tek 
Allah’a iman etmiş ve tek O’nun rızası 
ile hareket edenlerle idi.

Kendi ağzından kustu öz 
kafatasını der gibi fitne tüm gücü 
ile o da sarıldığı imanı ile olsa gerek 
zira onların yaptığı da bir nevi 
cesaret idi lakin iman ettikleri zatın 
himmetine inandıkları şarlatanın 

ancak kuklası olmak ve ona itaat 
ile Ebrehenin filleri ve ordusu gibi 
rezil olmuş halaz gibi dökülerek, 
mahvoluşları. Rabbim ne güzel de 
şaşırttı, planlarını başlarına çevirtip 
şerri hayra tebdil etti. Ayakların baş, 
başların ayak olduğu kokuşmuş emir 
komuta sistemi ile perişan ve sefil 
hallerin sahipleri oldular o gecenin 
sabahında. Ne büyük enaniyetle 
başlattıkları hain harekette gizliliği 
bile gerek görmeden, bu halkın ne 
yapabileceğini kestiremeden ne 
büyük hüsrana uğratıldılar! 

Genci yaşlısı yek vücut olabilen 
iman ve inanç sahibi, Anadolu 
toprağında yetişen kökü sağlam 
özü sağlam bu yeni ve eski nesil 
zoru gördüğünde hala tek bir ruh 
olabileceğini bir daha gösterdi. 
Mükafatın en büyüğünün, Allah 
yolunda ölmekten geçtiğini bileni, 
neyle korkutmak mümkündür !!!

İhtiyacımız olan bu bütünlüğün, 
bu ruhun böyle bir yaşanmışlığa 
belki de ihtiyacı vardı ve biz 
birbirimizden emin olduk, şahit 
olduk şehit olduk. Olamayan büyük 
bir imrenişle gazi oldu. Evlerimizin 
her birinde o geceden kalma gaziler 
var. Evlatlarımız o gecede ‘hainler 
alçaklar’ diyerek uykuya dalmaya 
çalıştı ve hatıralarında böyle bir derin 
anı hapsetti. Küfrün asla bitmeyeceği 
her daim var olacağını bilen iman 
sahipleri olarak dilemeyiz ama 
ola ki lazım olacağında onların da 
genlerinde hafızalarında kayıtlı güç ve 
iman mayası hazırlandı. Şerden yine 
hayr doğdu biiznillah.

Bu geceden ders çıkararak; 
Rabbimiz; esaslarımızı unutmamak, 
liyakatten vaz geçmemek, taassup 
ve bağnazlığa karşı uyanık olmak, akıl 
süzgecini daim işletmek, araştırmak 
ve ferasetli olmayı Allah ın ipine 
aracısız ve hatırsız sarılmayı şiar 
edinen ve nesillere aktaran bilinçli 
bir millet ve ümmet olabilmeyi 
bizlere nasip etsin. Bir daha bu necip 
milleti bunun gibi ya da benzeri 
istiklal mücadelesi vermek zorunda 
bırakmasın. 

Rabbim fırsatsıza fırsat  
vermesin. Amin.

YAZAR YAZAR
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YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT

Köprüler 
şehirlerin 
vazgeçilmez 
yapıları 
arasındadır. Bir 

kara parçasını diğer bir kara 
parçasına veya bir denizi 
bir kara parçasına bağlayan, 
kah bir derenin veya bir 
uçurumun üstünde, dağların, 
tepelerin arasında, hayatı 
kolaylaştıran bir ulaşım 
aracı olarak insanlık şehirleri 
inşa etiklerinden beri var 
olagelmiştir. Şehrin içinde 
veya dışında çok çeşitli 
ebatlarda ve malzeme ile 
bir takım köprüler yapılarak 
insan hayatı kolaylaştırılmaya 
çalışılır. Maksat insan hayatını 
kolaylaştırmaktır. Ama 
bunun yanında köprüler 
savaşlarda çok stratejik 
öneme de sahiptir. Özellikle 
tarihe baktığımızda eğer bir 
şehrin ordusu bir köprüyü 
ele geçiremeyecek veya bir 
engelle karşılaştığında köprü 
inşa edecek donanıma sahip 
değilse o şehrin ordusu 
güçlü bir ordu değildi. Hatta 
Mimar Sinan’ın ilk yaptığı 
eser de bir savaş sırasında 

dereyi aşmak için yaptığı 
bir köprü olmuştur. Hemen 
oracıkta hünerini gösteren 
Mimar Sinan orduyu 
karşıya geçirecek köprüyü 
planlayarak dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarmıştır. 
Şehirler kurulurken ilk önce 
savunma amaçlı kurulduğu 
için bir tepenin üstüne 
surlarla kaplı olarak inşa 
edilirdi. Bu yüksek yerlere 
ulaşma için ise çeşitli 
köprüler bulunur ve bu 
köprüler şehrin hükümdarı 
tarafından şehre giren 
çıkanı kontrol etmek için 
her daim gözetlenirdi. Asma 
köprüler, taş köprüler, ahşap 
köprüler, bugün de çelik 
köprüler bütün insanlık tarihi 
boyunca şehirleri birbirine 
bağlayan en önemli ulaşım 
araçları olmuştur. Bugün de 
aynı şey yapılmıyor  mu. Bir 
şehri savunmasız bırakmak 
için ilk önce o şehrin diğer 
yerlerle bağlantısını kesme 
ve ele geçirme planlanır. 
Varsa köprüler yıkılır 
veya gidiş- geliş kontrol 
altına alınır.  Bu bir savaş 
stratejisidir.  
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Köprüler sağlam olursa o şehrin 
hem güvenliği hem ticareti hem de 
sosyal hayatı garanti altına alınmış olur. 
Teknoloji geliştikçe köprülerin yapım 
şekilleri de gelişmiş artmış ve çok daha 
geniş aralıkları açıklıkları kapatmak 
mümkün olmuştur. Ama taş köprüler 
tarihten bize bir miras kalarak hayatı-
mızda hala işlevlerini devam ettirmek-
tedir. Bazen de manevi anlamı vardır 
köprülerin. Mesela Bosna’daki Mostar 
Köprüsü Sırplar tarafından bombalanıp 
yıkıldığında ne kadar moralimiz bozul-
muştu. O tarihi taş köprünün bizdeki 
anlamı bambaşkaydı çünkü. Bunu 
bilen Sırplar köprüyü yok ederek psiko-
lojik travma yapmak için hiç acımadan 
bir tarihi yok etmişti. Sanki bir köprüyü 
değil bir savaşı kaybetme duygusuna 
kapılmıştık ki daha sonra Bosna Savaşı 
anlatılırken hep Mostar Köprüsü’nün 
bombalanma anı gösterilecekti.  Neyse 
ki bugün Mostar Köprüsü tekrar aslına 
uygun bir şekilde inşa edilerek tarihi 
misyonunu devam ettirmektedir.

Bazen bir şehrin sembolü olur 
köprüler. Sadece bir ulaşım aracı değil 
o şehrin süsü de olurlar.  İstanbul’daki 
Boğaz köprüleri de İstanbul’un 
gerdanlığıdır adeta…Türkiye tanıtımı 
yapılırken eğer İstanbul anlatılacaksa 
Boğaz Köprüleri o muhteşem 
manzarası ile seyri sefa edilir. Boğaz 

Köprülerimiz bizim hem gururumuz 
hem kıtaları birbirine bağlayan en 
önemli stratejik konumda olan ulaşım 
ağımızdır. Bu kadar büyük bir öneme 
sahip olan Boğaz Köprülerinden 
biri olan eski adı Boğaziçi Köprüsü 
yeni adıyla “15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü”  yakın bir zamanda 2016 
yılında 14 Temmuz’u 15 Temmuz’a 
bağlayan bir yaz akşamında, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinden 
beri görülmemiş bir şekilde bir darbe 
girişimine ve ardından bir kahramanlık 
destanına sahne oldu.   Darbe girişimi 
diyorum çünkü jandarma ve asker 
görünümlü teröristler tarafından 
işgal edilmek istenen “köprü”, hiç 
kimsenin ummadığı bir şekilde bir 
halk direnişiyle karşı karşıya kaldı ve 
darbe başarılı olamadı çok şükür. O 
güne kadar kendi ülkesinin askeri 
veya jandarması ile savaşmayı 
aklından dahi geçirmemiş vatansever 
İstanbul sakinleri ilk önce kendilerine 
silah doğrultmuş olan asker kılıklı 
teröristleri ikna etmeye çalışmış ama 
ateşle karşılık bulmuştu. Sabaha 
kadar süren bu direniş sonucunda ise 
30’a yakın sivil vatandaş şehit olmuş, 
ama köprüyü işgalci teröristlere 
teslim etmeyerek dünya tarihinde 
görülmemiş bir kahramanlığa imza 
atmıştı.  

Darbe girişiminin en önemli 
fotoğrafı burada gösterilen direnişte 
kendini ifade etmişti. Bir köprü ki 
üzerinden her gün geçip işinize 
gidiyorsunuz, etrafınıza hayran hayran 
bakıyorsunuz. Çünkü bu köprüden 
görülen manzara dünyanın en güzel 
manzaralarından biridir. Ama o gün 
birileri köprüye toplanmış arabaları 
durdurmuş ve buradan geçemezsiniz 
diyor. Neden diye sorduğunuzda ise 
tatbikat var cevabı alıyorsunuz. Ama 
ikna olmuyorsunuz. Çünkü bu kadar 
önemli bir geçit yolunda bir tatbikatın 
ne önceden olacağı haber verilmiş 
ne de ortada tatbikat olduğuna dair 
en ufak bir delil var. İnsanlar şüpheye 
düşüyor ve yakın mahallede oturanlar 
köprüde birikmeye başlıyor. Asker 
kılıklı teröristler biriken vatandaşlara 
evinize gidin dedikçe herkes daha 
da yerinde sabitleşiyor ve mevziiyi 
terk etmiyor.  Çünkü köprü önemli, 
eğer burayı sebepsiz yere kapatan bir 
güç varsa, şehrin giriş ve çıkışlarını, 
stratejik noktalarını kontrol altına 
almaya çalışıyorsa buradan gitmemesi 
gerektiğini biliyor ve bir darbe girişimi 
olduğunu anladıktan sonra ise asla 
geri adım atmıyor. Silahsız insanlar 
tankların önüne, taramalı otomatik 
silahların üstüne üstüne ölümüne 
gidiyor ve köprüyü işgalcilere 
bırakmıyor. 

Peki bunun tam tersi olsa ne 
olurdu? Yani köprü darbeciler 
tarafından ele geçirilseydi, halk böyle 
bir direniş göstermeseydi bu darbe 
girişimi bir girişim olmaktan öteye 
geçebilir miydi? Kim bilir. Önce köprü 
sonra daha sonra bütün ana yollar 
kapatılıp halk zapt edilip evlerinden 
çıkamaz hale getirilip direnişi 
kırabilirlerdi. Köprü direnişindeki 
halkın başarısı hem tüm ülkeye 
örnek olup motive etmiş hem de 
“Çanakkale Geçilmez” misali dedirtip 
darbecilerin İstanbul’u işgal planlarını 
altüst etmiştir. “15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü” olarak adı değiştirilen bu 
direnişin sembolü olan köprü aynı 
zamanda bizim Gönül Köprümüz 
olmuştur. O artık sadece bir köprü 
değil aynı zamanda üstünden her 
geçtiğimde orada şehit olanlarla 
Gönül Köprümüzü inşa etti çünkü… 

YAZAR YAZAR

Köprü direnişindeki 
halkın başarısı hem 
tüm ülkeye örnek olup 
motive etmiş hem de 
“Çanakkale Geçilmez” 
misali dedirtip 
darbecilerin İstanbul’u 
işgal planlarını altüst 
etmiştir. 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü” olarak 
adı değiştirilen bu 
direnişin sembolü olan 
köprü aynı zamanda bizim 
Gönül Köprümüz olmuştur. 
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15 Temmuz 2016 milletin birliği 
ve vatanımızın bütünlüğüne 
kasteden darbe teşebbüsünün 
üzerinden iki yıl gelip geçti.

Biz son bin yıllık tarihimiz-
de asla benzerine rastlamadığımız 
toplumsal bir travmayı yaşadık. Ancak 
Allah hainlerin ayaklarına dolaştırdı 
da vatanları işgal edilen sığınmacılara 
milletçe yaptığımız iyilikler ve feda-
karlıklar ve aldığımız Dualar sayesinde 
biiznillah kurtulduk.

Halkımızın her kesiminden ka-
dın-erkek, genç-ihtiyar 251 Şehit 
verdik. Bugün 2600 gazi kardeşimiz 
aramızda dolaşıyor. Asker kıyafeti için-
deki Fetö hainlerinin Peygamber Ocağı 
olan orduya sızmaları, Boğaz Köprüsü 
üzerinde ve kestikleri Ankara sokakla-
rında, ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla 
“Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber!” 
nidalarıyla tanklara ve namlulara karşı 
yürüyen vatandaşlarımıza ateş açtılar.

Ankara’da polis merkezleriyle bir-
likte Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş 

uçaklarıyla bombalandı. Genel Kurmay 
önünde toplanan halkımız üzerine 
askeri helikopterden ateş açıldı.

ALLAHIN SEVDİĞİ KUL
Allah sevdiği kulunu diğer insanlara 

da sevdiriyor. Halkımızın 8 kere ısrarla 
güvenerek, seçtiği ve görev verdiği 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ailesi ve torunlarıyla birlikte 
dakika farkıyla katliamdan kurtuldular. 
Erdoğan cep telefonundan henüz sus-
turulamayan bir tv kanalı aracılığıyla 
halka ulaşmayı başardı. Bu girişimin bir 
darbe, hain bir kalkışma olduğunu söy-
ledi. Onun akıbetini merakla bekleyen 
halkı sokaklara çağırdı.

Milletin üzerine tankları süren Fetö 
generalleri nişan alarak ateşe başla-
dılar. Milletimiz ölümü göze alarak 
tankların ve silahlı canilerin üzerlerine 
yürüdüler. Üzerine çıkarak tankları 
teslim aldılar. Tankların altına giren 
ve paletlerin önüne yatan kahraman 
evlatlarımızı gördük. Onlara dua ettik 
ve onlarla iftihar ettik.

DAKİKA BİR GOL BİR
Kolayca general olan hainlerden 

Semih Paşa daha darbenin başladığı ilk 
dakikalarda şehadeti göze alan bir kah-
raman memleket evladı Ömer Halisde-

mir  tarafından öldürüldü ve darbenin 
kaderi değişmeye başladı.

Dünyada bir benzeri olmayan 
bu kalkışma, sadece dört saat içinde 
milletimizin hainlere karşı yaptığı karşı 
darbeyle bastırıldı.

Asıl suçlular darbeden önce yurt 
dışına kaçmışlardı. Firarilerin sığınmak 
için tercih ettikleri ülkeler Amerika, 
Almanya, Yunanistan.

Suçüstü olanlarla katil ve hainlere 
yardım ve yataklık edenler yargılanmak 
üzere tutuklandılar.

Darbe teşebbüsünün ilk saatle-
rinde Hatay’da  tutuklanan General 
Hasan Polat ifadesi alınırken çaresiz 
anlatıyordu.

“Eğer darbe başarılı olsaydı alınan 
karara göre ben Hatay ilinde Sıkıyöne-
tim komutanı olacaktım. General Polat, 
hazırlanan programa göre Türkiye’nin 
dış kuvvetlerce nasıl işgal edileceği 
konusuna açıklık getiriyordu.

“Viranşehir’den Yayladağı’na kadar 
sınır güvenliğinden sorumlu Komu-
tanlar benim gibi Fetö’nün emrini 
bekliyorlardı. Ankara ve İstanbul’daki 
gelişmelere paralel  olarak sınırları 
açıyorduk. Hazır kıt’a bekleyen 40 bin 
Haşti Şabi, 12 bin PKK militanı ve 4 bin 
Şebbihadan oluşan kuvvetler üstün si-
lahlarla bütün güney ve güneydoğuyu 

15 TEMMUZ’DA:

VATAN
GERÇEĞİ

YAZAR YAZAR

Milletin üzerine tankları süren Fetö generalleri nişan alarak ateşe başladılar. Milletimiz 
ölümü göze alarak tankların ve silahlı canilerin üzerlerine yürüdüler. Üzerine çıkarak 

tankları teslim aldılar. Tankların altına giren ve  paletlerin önüne yatan kahraman 
evlatlarımızı gördük. Onlara dua ettik ve onlarla iftihar ettik.
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işgal edeceklerdi. Çok kan dökülecek 
ve vatanımız resmen işgal edilecekti. 
Özgür ve onurlu bir ülkede yaşamak 
artık milyonlar için hayal olacaktı. Çün-
kü dünyada başka Türkiye yoktu.

OSMANLI DÖNEMİ  
İSYANLARI

Tarihimizde bir ufuk turu yaptığı-
mızda Devleti zora sokan ve ülkeden 
bir parça koparan isyan ve darbeler ol-
muştu. Ancak başkentte yaşanan dar-
beler nice padişah ve sadrazam başı 
götürmüştür. Patrona Halil ve Kabakçı 
Mustafa isyanları, Cumhuriyet döne-
minde şahit olduğumuz Başbakan ve 
Bakanları asan 27 Mayıs ve binlerce 
cana mal olan 12 Eylül darbelerine çok 
benzemektedir.

Kırsalda çıkarılan Celali İsyanları 
bastırılmıştır. Fakat paşaların başkentte 
giriştikleri darbeyle Sultan Abdülaziz 
katledildi. Siyaset dehası Sultan Ab-

dülhamit Han 33 yıllık idareden sonra 
13 Nisan 1909’da Selanik’ten gelen bir 
askeri birlik eliyle halledilmiştir.

Balkan Harbi’yle koca Osmanlı 
Vatan’ı sekizde bire düşmüştü.

Elimizde kalan, 90 yıllık Cumhuriyet 
boyunca darbe ve muhtıralarla örse-
lenen ve yorgun düşen Vatanımıza 15 
Temmuz’da dış düşmanlarla içimizdeki 
Truva atları-işbirlikçileri kast edilmek 
istenmiştir.

Mazlumların makbul dualarıyla şe-
hit ve gazilerimizin kanları ve gayretleri 
sayesinde hainle hedeflerine ulaşama-
dılar.

REJİM DEĞİL SİSTEM DE-
ĞİŞİYOR

24 Haziran 2018 seçimleri ile 
halkımıza Allah bir zafer daha nasip 
etmiştir. Dayatılan sistem batıya rağ-
men milletin eliyle, iradesi ve tercihiyle 
değişmiştir.

Bundan sonra kabul edilen yeni 
sistemde koalisyonlarla zayıf ve kısa 
ömürlü hükümetler ve Siyonist Haçlı-
lara hizmet edecek, ev ödevi yapacak 
Brütüsler değil, Müslüman halkımızın 
inancına, ihtiyacına ve istikbaline 
hizmet edecek aydınlar başkan olabi-
lecektir.

Canlı yayınla izlendiği gibi, 15 Tem-
muz Darbesi’yle sokaklara hâkim olan 
ve meydanları dolduran miletimiz, 
imanı, iradesi ve mücadelesiyle bütün 
İslam ülkeleri ve dünya mazlumlarına 
rol model olmuştur. Çünkü şehitler 
vererek tanklara karşı yürüyen Vatan-
perver gençlerimiz dünyanın anladığı 
dille konuşmuştur.

Selçuklu ve Osmanlılar’da olduğu 
gibi Allaha imanını , vatan sevgisiyle 
perçinleyen ve Cumhuriyetin yüz akı 
olan 15 Temmuz Şehit ve Gazilerine 
Selam olsun!

Vatanul  Müslimine Vahidun!



ŞEHİR vE HAYAT
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15 Temmuz gecesi, bir 
çoğumuzun ne oldu-
ğunu bile anlayamadan 
Sayın Cumhurbaşka-
nımızın çağrısı üzerine 

sokaklara döküldüğü, ülkece 
derin yaralar aldığımız ancak 
çok büyük bir zafer kazandığı-
mız bir geceydi… Eğer milletçe 
kenetlenmeseydik belki de bu-
gün hala huzur içinde yaşıyor 
olamayacaktık.

Peki 15 Temmuz’un açtığı 
yaralar nelerdi? Bir yanda vatan 
uğruna şehit olan yüzlerce 
insan bir yanda kendi vatanına 
ihanet eden yüzlerce insan, 
ülkenin bir anda kaosa sürük-
lenmeye çalışılması, maddi 
kayıplar ve toplum olarak yaşa-
dığımız travma… 

emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR

Güveni 
Yeniden inşa 
edebilecek miYiz?

Toplum olarak yaşadığımız 
travma öyle birkaç ayda atlatıla-
cak cinsten değildi elbet. En acısı 
sonuçlarını belki 20 yıl içinde 
daha net görebilecek olmamız. 
İnsanların samimiyetle güven 
duyma, sorgusuzca iyilik yapma 
duyguları derin yaralar aldı. Öyle 
ki insanlar artık herhangi birine 
yardım edecek olsalar kırk kere 
düşünür oldu, belki de çoğu 
kişinin iyilikten vazgeçmesine 
sebep oldu… Bu süreçte toplum 
olarak kaygılıydık. Çevremizdeki 
insanların FETÖ’ye mensup olup 
olmadığı düşüncesi zihinlerimizi 
kurcalar oldu. Çocuklarımızın 
eğitim aldıkları kurum ve kuru-
luşların fikrini zikrini sorgular 
olduk. Çalıştığımız yerlerdeki 
insanların fikrini zikrini sorgular 
olduk. Bu bizi ciddi bir para-
noya sürükledi. Artık kimseye 
kolay kolay güvenemeyecektik. 
Önceden hiç sorgulamadan 
bir öğrenciye yardım edebilir-
ken, şimdi çok araştırıp yardım 
edecektik ya da hiç etmemeyi 
tercih edecektik. Hizmet gibi 
bizim kültürümüzün, dinimizin 
parçası olan bir kelimeyi artık 
lügâtımızdan çıkaracaktık. Artık 
banklarda yaptığımız o kısa gü-

zel “sohbetler ve muhabbetler” 
konuşma olarak ifade edilecekti. 
Sadece konuşuyor olacaktık. 
Muhabbetimizi kaybetmiştik 
çünkü. ‘Hizmet etmek’ yerine bir 
kavram koyamayacaktık uzun bir 
süre. Çünkü güvenimizi kaybet-
miştik. Bu kelimelerle gelen dost 
eli bir düşman olmuştu ve biz bu 
nefretimizi gücümüzün yettiği 
yerden çıkaracaktık. Müslüman-
lara, muhafazakarlara da soru 
işaretiyle bakacaktık. Öyle ya 
kendini Müslüman olarak tanım-
layan ve takva içinde yaşayan 
bir güruh ne yazık ki akla hayale 
sığmayacak sapkınlıklar içinde 
bulunmuştu. Din adamlarının ar-
tık bir ağırlığı kalmayacaktı. Bed-
dualarıyla toplumun ‘maskara’sı 
olmuş sözde bir hoca varken, 
kimse kolay kolay herhangi bir 
hocayı önemsemeyecekti. 

İnanıyorum ki güveni yeni-
den sağlamak pek kolay olmasa 
da yerine daha sağlam daha 
akılcı temellerle güven ortamı 
sağlanacak. Bunun için ak ile ka-
rayı iyi ayırıp, sürekli okuyup çok 
çalışarak, ülkemizin gelişmesine 
katkı sağlayarak, üreterek bu 
yaraları sarıp daha güçlü bir ülke 
olma yolunda ilerleyeceğiz.

ŞEHİR vE HAYAT



Emrah Arıkan 35 yaşında. 
Finans sektöründe çalışıyor, 
bunun yanısıra da 18 yıldır  
çizdiği etkili karikatürlerle 
tanınıyor.

 Emrah Bey kaç yıldır çiziyorsunuz ve bu 
sanata merakınız nasıl başladı?

On sekiz yıldır çiziyorum. Bu sanata 
aslında merak ile değil de bir üniversite 
hocamın teşvikleriyle başladım. Biraz 
uzun bir hikaye… Üniversitedeki ilk 
dersimde okulda çok ünlü olduğunu 
öğrendiğim Sosyoloji Hocası Prof. Dr. 
Kadir CANGIZBAY ile fikir ayrılığı yaşadık. 
Dersinden geçemeyeceğim mesajını 
verdi bana söyledikleriyle. Ben de dersin 
kalanını dinlemek yerine bir kağıda 
resim yaptım. Yaptığım resim de Kadir 
Hoca’ya çok benzedi. Bir arkadaşım 
kağıdı aldı başkasına gösterdi, o da baş-
kasına, o da bir başkasına derken kağıt 
kayboldu. Ertesi gün okula geldiğimde 
duvarlarda dünkü çizdiğim resmin 

fotokopi ile çoğaltılarak asılmış oldu-
ğunu gördüm. Kadir Hoca’nın resmini 
gören Siyaset Bilimi Hocamız Prof. Dr. 
Attila YAYLA karikatür çizmemi istedi. O 
zamana kadar hiç karikatür çizmemiş, 
hiç karikatür dergisi bile almamışken bir 
anda kendimi karikatür dünyasında bul-
dum. Attila Hoca’nın maddi ve manevi 
destekleriyle karikatür çizmeye başla-
dım. Karikatür nedir? Nasıl çizilir? Nasıl 
boyanır? Sorularının cevabı için karikatür 
kitapları aldım.

Araştırdım ve çizmeye başladım. Her 
hafta serbest konulu bir karikatür çizip 
Attila Hoca’ya ve arkadaşlarıma gös-
terdim. İlk birkaç ay aldığım tek yorum 
“Çok kötü!” oldu. Zamanla “Çok Kötü!” 
yerini “Kötü” ye bıraktı. Bir yıl kadar süre 
sonra aldığım yorumlar “Güzel” olarak 
değişmişti.  Daha sonra Attila Hoca bir 
karikatür yarışması broşürü verdi bana. 
Yarışmaya katılmamı istedi. Yarışmadan 
derece aldığımı öğrenince “Artık bana 
ihtiyacın kalmadı. Yolun açık olsun.” dedi. 

Karikatür sanatına olan yolumu açmış 
oldu böylece.
Kazandığınız ödüllerden ve açtığınız 
sergilerden bahseder misiniz?

Katıldığım ulusal ve uluslararası 
yarışmalardan, Aydın Doğan uluslararası 
Karikatür Yarışması Özel Ödülü, Birleş-
miş Milletler Onur Ödülü ve uluslararası 
Çevre Sorunları Karikatür Yarışması 
(Almanya) gibi  toplam otuz dört ödül 
aldım.  İlk kişisel sergimi Halkbank ile 
2009 Yılında Ankara’da açtık. Aynı sergiyi 
on bir ayrı ilde daha açtık. 2012 yılında 
“Çevre” konulu karikatürlerim Fransız 
Kalkınma Ajansı tarafından İstanbul’da 
sergilendi.

Üçüncü kişisel sergim 2017 yılında 
Porto Baskı Müzesi tarafından Porte-
kiz’de açıldı.
“HEM ÜLKE HEM DE DEMOK-
RASİ İÇİN BÜYÜK BİR TRAVMA. 
İNŞALLAH ALLAH BİR DAHA 
BU MİLLETE BÖYLE BİR GECE 
YAŞATMAZ.”
15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili 
çizdiğiniz  karikatür çok etkileyici. 15 
Temmuz deyince ne hissediyorsunuz?

15 Temmuz gecesi…Helikopterler-
den açılan ateşler…Atılan bombalar…
Tankların üstüne çıkan, önüne geçen bir 
halk…Hem ülke hem de demokrasi için 
büyük bir travma. İnşallah Allah bir daha 
bu millete böyle bir gece yaşatmaz

Karikatür çizmek için ilham mı bekli-
yorsunuz?

Bence karikatürün doğal ilhamı çar-
pıklıktır. İnsanın olduğu her yerde de her 
zaman çarpıklık olacaktır. Bu nedenle 
karikatür diğer sanatlardan biraz farklı 
olarak kendi ilhamıyla gelir. 

RÖPORTAJ: ESRA DEMİRCİ

Gazete okumam, haberleri izlemem, 
sokakta yürümem ya da trafikte araba 
kullanmam bile karikatür çizmek için 
ilham veriyor diyebilirim.
 Bir karikatürde çizim mi daha önemlidir 
yoksa fikir mi?

Çizim ne kadar iyi olursa eserin 
plastik değeri o kadar artıyor. İllüstratif 
karikatürlerde çizim ve fikir aynı oranda 
önemlidir fakat klasik karikatürde ben 
fikrin daha önemli olduğunu düşünü-
yorum
 Karikatürlerinizde diyalog veya yazılı 
hiçbir mesaj yok. Bu sizin tarzınız mı?

Aslında bu evrensel karikatür tarzı. 
En modern ve evrensel anlamda karika-
tür, çizgilerle anlatma/eleştirme/mesaj 
verme sanatı diyebiliriz. Dialog ve yazılı 
mesaj içeren karikatürlerin anlaşılabil-
mesi için ya yazılan dilin bilinmesi ya da 
tercüme edilmesi gerekiyor. Ancak yazı-
sız karikatür ile dünyadaki tüm insanlara 
hitap edebilirsiniz.  Yazısız karikatür 
evrensel bir dildir. Ben de daha çok ev-
rensel nitelikteki çarpıklıkları çiziyorum. 
Çizdiğim konular genelde dünyadaki 
tüm insanları etkileyen, tüm insanların 
dikkate alması ve hassasiyet göstermesi 
gereken konular.

“KARİKATÜR OLAYLARA HER 
ZAMAN FARKLI AÇILARDAN 
BAKMAMI VE FARKLI 
DÜŞÜNMEMİ SAĞLIYOR.”
Bu iş ile profesyonel iş hayatınız arasın-
da kaldığınızı hissediyor musunuz?

İkisi de birbirine katkı sağlıyor 
diyebilirim aslında. Karikatür olaylara her 
zaman farklı açılardan bakmamı ve farklı 
düşünmemi sağlıyor. İş hayatımda göz-
lem yapmamı sağlıyor ve odaklanmamı 
artırıyor. İş hayatının getirdiği stresi de 
karikatür çizerken atabiliyorum.
“SAYFALARCA YAZI İLE  
ANLATABİLECEĞİNİZ BİR  
KONUYU BİRKAÇ ÇİZGİ İLE 
ANLATABİLİRSİNİZ.”
Karikatürlerinizde genelde sosyal olayla-
ra değiniyorsunuz. Neden?

Karikatürün temelinde eleştiri vardır. 
Dünyada bu kadar çok yanlış yapılıyor-
ken sosyal olayları çizmek ve yapılan 
yanlışlara dair mesajlar vermek kaçınıl-
maz oluyor.
Komedi çizmeyi düşündünüz mü?

Dünyada bir çok yerde savaş var, 
açlık var, mülteci dramı var…  

Birleşmiş Milletler verilerine göre her yıl 
yüz binlerce çocuk evlendiriliyor ya da 
cinsel istismara uğruyor. Okyanuslarda 
plastik atık adacıkları oluştu. Buzullar 
eriyor ve küresel ısınma giderek artıyor. 
Bunlar gibi travmalar varken komedi 
çizmek aklıma gelmiyor.

Bir karikatür düşündürmeli mi yoksa 
mesajını direkt vermeli mi?

Duruma göre değişir. Ben daha çok 
karikatür izleyicisinin düşünüp karika-
türü tamamlamasını tercih ediyorum 
ancak direkt mesajlar verdiğim karika-
türler de oluyor.

Karikatürlerinizde düşüncenizi ifade 
edemediğiniz zamanlar oluyor mu?

Zaman bulup çizemediğimde bunu 
yaşıyorum. Örneğin güncel bir olay ile 
ilgili çizmek istiyorum ama ben çizme 
fırsatı bulana kadar olay güncelliğini 
yitirebiliyor.
Karikatürlerinizde hiç yanlış anlaşılmak-
tan korkar mısınız?

Yazısız karikatür aslında herkesin 
farklı yorumlayabileceği bir sanat.  Bu 
nedenle farklı yorumlandığı ve yanlış 
anlaşıldığım oluyor. Mesajı çok net 
vermiyorsam, karikatürü okuyucunun 
tamamlamasını bekliyorsam farklı 
yorumlar ve farklı anlamlar çıkabiliyor 
ortaya. Bu da bence karikatür sanatının 
güzel bir özelliği.
Örnek aldığınız, eserlerini beğendiniği-
niz sanatçılar kimler?

Yurtdışından Meksikalı çizer Angel 
Boligan ile Polonyalı çizer Paweł Kucz-
yński hem fikirlerini hem de çizgilerini 
beğendiğim sanatçılar. Türkiye’den 
Gürbüz Doğan EKŞİOĞLu, Tan ORAL gibi 
ustalar ile Kürşat Zaman ve Doğan Ars-
lan gibi daha genç sanatçıların tarzlarını 
çok beğeniyorum.
Ailenizden destek görüyor musunuz?

Ailem karikatüre ilk başladığım 
günden beri desteğini hiç esirgemedi. 
Karikatürlerimi çizdikten sonra babam, 
annem ve ağabeyime gösterir fikirlerini 
alırım.
Dünyaca ünlü bazı isimlerin de çizimini 
yaptınız ve onlar da sosyal medya he-
saplarında bu çizimleri paylaştılar. Böyle 
durumlarda ne hissediyorsunuz?

 Aslında portre karikatüristi değilim. 
Bazen kafa dağıtmak için portre çizimler 
yapıyorum. Tabii ki yaptığım işlerin be-
ğenilip paylaşılması hoşuma gidiyor.

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

    derS araSI  Karalamalardan
ULUSLARARASI 
ÖDÜLLERE GİDEN YOL

KARİKATÜRİST EMRAH ARIKAN’IN BAŞARI HİKAYESİ
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Edebiyat ve şiir ruhun 
derinliklerinde çırpınan 
duyguların en ince 
terennümlerle ifade edilişi; 

gündelik kelimelerin sıradanlığıyla 
ifade edilemeyen hislerin hayata 
dökülüşüdür. Bazen aşkın dizelere 
düşen gölgesi, bazen yârin rüzgâra 
hiç değmemiş nefesidir. Güzeli, 
güzelliği en çarpıcı dille yansıtan; 
acıya çileye ayna tutan, yalnızlığı 
paylaşılmaz kılandır. Sadece kişisel 
duyguları değil, insana ait olan 
evrensel, milli ve manevi her duygu 
ve düşünceyi sahiplenen, besleyen 
ve süsleyen bir olgudur. Çağ açıp 
kapatacak kadar güçlü, bir kuşun 
kanadındaki yaraya değinecek 

kadar da rikkatlidir edebiyat. 
Oysa bazen nasıl da küçümsenir 
kıymet bilmez dillerde. “Edebiyat 
yapma” lafını ne çok duyarız bazı 
hoyrat konuşmalar içinde. Oysa 
hepimizin ne çok ihtiyacı vardır 
kökü “edep “olan bu kavramın 
hassasiyetinde birleşmeye. Evet, 
kimilerine göre sanat ve edebiyat,  
anlamsız boş uğraşlar olabilir. 
Onlar edebiyatın barındırdığı 
gerçek manayı kavrayamayanlardır 
eminim. Lakin gerçek ilim sahipleri 
bilir ki dünya yaratılalı beri sanat 
ve edebiyat evrensel bir olgu 
olmuş ve her dönemde insanlığa 
ciddi anlamda hizmet etmiştir. 
Bu bağlamda biz de Zarif Yazılar 

köşemizde edebiyata mevzu olan 
farklı konuları derlemeye gayret 
ediyoruz. Bu sayımızda da “Sanat ve 
Cihad” kavramı üzerinde durmak 
istedik. Tam da zarif şairin arzu 
niteliğindeki dizelerinde olduğu 
gibi:
Dedi ki: Sen şairsin elindeki bu taş 
ne?
Dedim ki: Şair aşka boyun eğer 
zulme değil!

Cihad, asıl manada Allah 
yolundaki her türlü faaliyet ve 
hareketin adıdır. Hakkı üstün 
ve hakim kılmak için gayret sarf 
etmektir. Başka bir ifadeyle cihad, 
İslam’ın aksiyon yönüdür, onun 
hamle gücüdür.

Sanat ve 
  Cihad

ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

YARINLAR, YORGUN OLANLARIN DEĞİL; RAHATINDAN 
VAZGEÇENLERİN OLACAKTIR.     / Hasan El-Benna

“Cihad” kelimesi, Batı dillerinde genelde 
“kutsal savaş” şeklinde tercüme edilse de bu 
tercüme, şüphesiz ki İslamiyet’i silah zoruyla 
yayılan bir din olarak gösterme gayretinden 
kaynaklanmaktadır.

Hâlbuki “cihad” kelimesinin karşılığı “savaş” 
değildir. Allah yolunda savaşmak da bir 
tür cihad olmakla beraber; cihad kelimesi, 
Allah’ın dinini yaymak için yapılan her türlü 
faaliyet ve hareketi içine alan bir kavramdır. 
Elbette ki bu faaliyetler maddesel güçle 
sınırlı değildir, olamaz da.

Edebiyat deyince aklımıza elbette, ilk 
olarak belagat sanatının zirvesi Kuran-ı Kerim 
gelir. Başvuracağımız ilk kaynak da odur şüp-
hesiz. Önce Kuranın cihad anlayışına birkaç 
örnekle ışık tutalım, görelim ne söyler:

Bakara Suresi, 218. ayet: Şüphesiz iman 
edenler, hicret edenler ve Allah yolunda 
cihad edenler; işte onlar, Allah’ın rahmetini 
umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Enfal Suresi, 39. ayet: Fitne kalmayıncaya 
ve dinin hepsi Allah’ın oluncaya kadar onlarla 
savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz 
Allah, yaptıklarını görendir.

Tevbe Suresi, 16. ayet: Yoksa Allah içiniz-
deki cihad edenleri ve Allah’dan, Peygam-
ber’den, müminlerden başka hiç kimseyi 
sırdaş edinmeyenleri belirlemeden sizi kendi 
halinize bırakacak mı sandınız? Allah yaptığı-
nız her işten haberdardır.

Tevbe Suresi, 20. ayet: İman edenler, 
hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla 
ve canlarıyla cihad edenlerin Allah Katında 
büyük dereceleri vardır. İşte ‘kurtuluşa ve 
mutluluğa’ erenler bunlardır.

Peygamber  Efendimizin cihad üzeri-
ne bize miras bıraktığı hadisler de Kuran 
kaynağından uzak değildir. Mevzuyla ilgili en 
kuvvetli örneklerden birkaç not düşmeden 
geçmemek gerekir. Resul-ü, Nebiyyi Zişan 
Efendimiz bu hususta buyurur ki:

“Allah’ın yolunda cihad ediniz! Kuşkusuz 
ki Allah’ın yolunda cihad, cennet kapıların-
dan bir kapıdır. Allah Tebâreke ve Teâlâ cihad 
sebebiyle üzüntü ve hüzünden kurtarır.” 
/ Ahmed Bin Hanbel

“Müşriklerle, mallarınızla, ellerinizle, 
canlarınızla ve dillerinizle cihad edin!” /Ebu 
Davud 2504

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
Mekke’nin fethedildiği günü şöyle buyurdu 
(Buhari)

“(Artık) hicret yoktur! Lakin cihad ve niyet 
vardır. Cihada gitmeniz istendiği zaman, 
cihada gidiniz!”

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com
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bazen konuşarak, bazen susarak…  
Velhasıl, Allah’ın rızasına uygun bir 
hayatın tamamını cihat niyetiyle 
yaşamaya çalışarak ulaşırsınız 
makama kimbilir…

Günümüz dünyasının cihad 
meydanında  resmin, müziğin, 
edebiyatın, tiyatronun, sinemanın, 
televizyonun, medyanın ve 
internetin gücünü hiç hafife 
alamayız. Tabi bütün bunları 
amaç olarak değil, araç olarak 
gördüğümüz sürece etkili 
olabilirler ancak. Mesela bir ressam, 
dünyadaki mazlum çocukların, 
çaresiz kadınların içinde bulunduğu 
durumu çaresizliği yansıtan bir 
resim çizebilir. Bir müzisyen, 
herkesin göz ardı ettiği insani 
değerleri yahut yapılan zulümleri 
yaptığı bir beste ile insanlara 
yeniden hatırlatabilir. Bir yazar, 
bazen bir öykü bazen bir roman 
ile binlerce kişinin duygularına 
güçlü bir yön verebilir. Bir 
sinemacı, çektiği bir film sayesinde 
milyonlarca kişinin yüreğine hitap 
edebilir, engel olamasa da acıyı, 
haksızlığı herkese duyurabilir. Bir 
şair, düşmanı tam göğsünden 
vuramasa da “ Bir zulme engel 
olamasanız da hiç olmazsa onu 
herkese duyurun” ikazının muhatabı 
olarak mazlumun haykırışı, imdadın 
çığlığı olabilir. İnsandan hayvana 
zulme ve usulsüz davranışlara 
maruz kalan her mazlumun 
yanında durarak yaratılan her 
canlının yaşamını kolaylaştıracak 
her tür desteği cihad kavramının 
bünyesinde güncelleyebilir yani.

Kaldı ki batı dünyası bugün 
teknoloji, sanat, kültür, sinema 
silahlarını en etkin biçimde 
kuşanmışken bunların karşısında 
kayıtsız durmak aklın işi değildir. 
Batı, dünyanın neresinde olursa 
olsun İslam kimliğini farklı 
silahlarla vurmaktadır.  Fuhuşun, 
uyuşturucunun, alkolün 
ulaşamadığı iklimlere, bir kitapla, 
bir filmle, sanal bir oyunla, 
ideolojik bir şiir veya şarkıyla 
sızdırıyor zehrini. İslam dünyası 

da bu silahlar karşısında en etkin 
biçimde kuşanmalıdır artık. Batının 
tahrif ettiği muhteşem sanat ve 
kültür dünyasını, üstün edebi 
dehasını tekrar uyandırmalıdır. 
Bir vakit olduğu gibi “ ışık tekrar 
yükselmelidir doğudan” batının 
karanlık batağına karşı tekrar güne 
çıkarmalıdır derunundaki hazineleri.

Malumdur ki; bir ömür bir dava 
uğrunda ölünecek kadar değerli 
değilse asla yaşanacak kadar da 
ehemmiyetli değildir.

O sebeple bir davaya sahip 
çıkmak; yaşınız kaç olursa olsun 
Eyyub el Ensar gibi peygamberi 
mücadele safhında en önde 
durmak…

Renginiz, ırkınız ne olursa olsun 
kızgın güneşin erittiği taşın altında 
Bilali Habeşi gibi diri durmak…

Hz. Yusuf gibi kuyuda dik, 
zindanda asil olmak…

Cinsiyetiniz ne olursa olsun Hz. 
Hatice gibi mücadeleci ve kararlı, 
Hz Ayşe gibi ilimle donanımlı, 
Meryem gibi iffetli kalmak…

Şartlar her ne olursa olsun Ebu 
Bekir gibi sadık, Ömer gibi adil, Ali 
gibi cesur ve Osman gibi edep ve 
hâya timsali olabilmektir.

Gayemiz bedenimizde Kuran 
ve Sünnet yoluna adanmış bir 
ruhu taşımak, insanlık onurunu 
korumaktır. İnsanın hedef alması 
gereken en büyük gaye ve en 
büyük karar Allah’ın rızasını 
kazanmaktır çünkü.

Allah sabrımızı daim, azmimizi 
baki, davamızı mübarek, cihadımızı 
aziz  kılsın inşallah…

ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

Ayet ve hadislerden yola çıka-
rak cihad kavramının müminlerin 
hayatında ne denli büyük bir öneme 
tekabül ettiğini idrak etmemiz müm-
kündür. Bütün bu ilahi söylemler 
izinde her mümin hangi şartta olursa 
olsun dinini yüceltmek ve tanıtmak 
gayretinde bulunmalı, Hakkın yolun-
da hak ile Hakkı savunmalıdır. Bunu 
yaparken gücü, yeteneği ve zekâsı 
nispetinde farklı yollar keşfedebilir 
elbette. Yani mazinin değerlerinden 
ibret alarak devrine ve düşmanın 
hareketine göre örmelidir zırhını.

Hz. Ebubekir r.a buyurur ki:    Ci-
hadı terk eden millet, zillete mübtelâ 
olur?

Tarihteki birçok üstün başarı da 
Rahmanın rızasına ulaşmak amacıyla 
elde edilmiştir. Yani cihad arzusudur 
atalarımıza devletler kurdurup, çağlar 
açtıran.

Bu bazen Osman Gazi gibi yedi 
düvelin gıpta ettiği bir devletin kuru-
culuğuyla başarıya ulaşır. Oğlu Orhan 
Gazi’ye tembihi de bu yöndedir:

“Bizim mesleğimiz Allah yolu ve 
bu yolda cihad etmektir. Ve maksa-

dımız Allah’ın Dinini yaymaktır. Yoksa 
kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı 
değildir... Sana da bunlar yaraşır...”

Ve sonra Fatih’in fetih sebebidir:
İmtisâli Câhidû fillah olupdur 

niyyetim,
Din-i İslâmın mücerred gayretidir 

gayretim.?
(Niyetim, “Allah yolunda mücâ-

hede (cihad) ediniz” emrine uyarak 
savaşmaktır. Zâten benim gayretim 
yalnız İslâm dininin bana aşıladığı 
gayrettir.)

Ve bir dönem cihanı titreten 
Yeniçerilerin de zikridir cihat:

Farz eyledi Hallâk-ı cihan cihadı,
Hep cenk ile yükselmede ecdâdı-

mın adı?
Hz Ali’nin hüsn-ü niyetidir:
“Ölümün en güzeli cihad mey-

danında öldürülmektir. Allah’a 
andolsun ki Allah yolunda bin kılıç 
darbesiyle ölmek, yatak içinde rahat 
ölmekten daha hayırlı ve daha 
kolaydır.”

Şamil Basayev’in cesaretidir:
Bir mücahidi güldürmek istiyorsa-

nız onu ölümle korkutun !

Ve Nurettin Yıldız’ın tabiriyle: 
Mümin cihadı kadardır.

Tüm bu işaretler gösterir ki kadın 
erkek herkese farzdır cihad. Belki 
çok büyük kahramanlıklara imza 
atamamışsınızdır ahir ömrünüzde. 
Lakin her fırsat bir nimettir hasenat 
makamında. Bunu bazen bileğinizle, 
bazen dilinizle ve bazen elinizle 
kazanırsınız.

Zalim bir yöneticiye zulmünü 
haykırarak cihad edersiniz bazen. 
Bir kulun ayağı takılmasın diye 
yerden bir taş alırsınız ameliniz ufak 
olsa da zahiren, niyetiniz büyüktür. 
Bir garibin duasını kazanırsınız 
sadakanızla. Onca fitnenin içinde 
fitneye bulaşmadan dimdik kalırsınız 
bazen de. Her şeyin bozulduğu, 
haramın helal gösterilip, kul hakkının 
hiçe sayıldığı bir düzende hakka 
girmeden harama bulaşmadan 
yaşamak olur cihadınız. Bazen bir 
çocuk yetiştirmektir yaratılışındaki 
asıl gayeyi bozmadan. Bir yolcuya 
yoldaş olup susuz bir canlıya su 
vererek, ağzı dili olmayan garip 
bir hayvanın yuvasını kollayarak, 

Günümüz dünyasının 
cihad meydanında  

resmin, müziğin, 
edebiyatın, tiyatronun, 

sinemanın, televizyonun, 
medyanın ve internetin 

gücünü hiç hafife 
alamayız. Tabi bütün 
bunları amaç olarak 

değil, araç olarak 
gördüğümüz sürece 

etkili olabilirler ancak. 
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DOSYA DOSYA

BU COĞRAFYANIN
ZAFERİ:

Türkİye 24 Hazİran’da tarİhİn en büyük zaferlerİnden bİrİnİ daha kazandı.
Mİlletİmİz, bütün olumsuz rüzgârlara rağmen sİyasİ aklını, ferasetİnİ konuşturdu 

ve ülkemİzİ 2023’e taşıyacak vİzyona olağanüstü bİr destek verdİ.
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Bundan sonraki dev adımların 
önünü açtı, bu ülke için ileriye 
gitme ve büyüme dışında bir ihtimal 
olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Bin yıldır bu toprakları bize vatan 
kılan siyasi genetiğimizi harekete 
geçirdi, bin yıl daha bu topraklarda 
tarih yapacağımıza dair dünyaya 
büyük bir meydan okudu.

Korkmadı, tedirgin olmadı, endişe 
etmedi, kararlılığını, cesaretini, 21. 
yüzyıla dönük ideallerini açıkça ortaya 
koydu.

Türkiye’yi küçültmek isteyenlerle 
büyütmek isteyenlerin, geri götürmek 
isteyenlerle yıldızlaştırmak isteyenlerin, 
yeniden manda himayesine sokmak 
isteyenlerle merkez ülke yapmak 
isteyenlerin, 15 Temmuz’daki işgal 
girişimine destek verenlerle o gecece 
bedenlerini ve ruhlarını kurşunlara 

siper edenlerin, iç işgalcilerle yerli 
olanların mücadelesi vardı, rekabeti 
vardı, hesaplaşması vardı.

Büyük değişimin son halkasını 
tamamlamak isteyenlerle “Türkiye’yi 
durdurmak” isteyenlerin, teröre ve 
çokuluslu müdahalelerle karşı vatan 
savunması yapanlarla terörle ve 
o müdahaleci çevrelerle kol kola 
girenlerin mücadelesi vardı. Millet 
kazandı, ülke kazandı, “vatan ekseni” 
kazandı.

Türkiye yeni sistemin ilk seçimi 
için sandık başına gitti. Seçmen ilk 
kez, aynı zarfta hem cumhurbaşkanını 
hem de milletvekillerini seçti. Seçim 
ilk turda tamamlandı. Recep Tayyip 
Erdoğan, yaklaşık yüzde 52 buçuk 
ile tekrar cumhurbaşkanı seçildi. 
Erdoğan böylece yeni sistemin ilk 
cumhurbaşkanı oldu. 

DOSYA DOSYA

AK PARTİ SEÇİMİ BİRİNCİ 
TAMAMLADI

Bu seçimde, cumhurbaşkanı 
adaylarının yanı sıra partiler de 
Meclis için yarıştaydı. Meclis’te 5 
parti grup kurmaya yetecek koltuk 
elde etti. AK Parti yaklaşık yüzde 
42 buçuk ile milletvekilliği seçimini 
birinci tamamladı. CHP yüzde 
22,71 ile ikinci, HDP yüzde 11,57 
ile ile üçüncü, MHP yüzde 11,15 ile 
dördüncü, ve İYİ Parti yüzde 10,04 
ile beşinci parti oldu.

Nüfusa kayıtlı yaklaşık 59 milyon 
seçmenin 50 milyonu oy kullandı. 
Kullanılan oylardan 49 milyonu 
geçerli sayıldı. Seçime katılım oranı 
yüzde 86 olarak gerçekleşti. 
CuMHuR İTTİFAKI 26 BuÇuK 
MİLYON OY ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu seçimde MHP tarafından da 
desteklendi. AK Parti ve MHP 
milletvekilliği seçimlerine de 
Cumhur İttifakı’yla katıldı. Cumhur 
İttifakı yaklaşık 26 buçuk milyon 
seçmenden oy alarak seçimi yüzde 
53,60 ile tamamladı. AK Parti 
meclisteki 600 koltuktan 293’üne 
MHP ise 49’una sahip oldu. 
İYİ PARTİ 44, HDP İSE   
67 VEKİL ALDI

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi 
ve Demokrat Parti’nin bir araya 
gelerek oluşturduğu, Millet İttifakı 
ise yaklaşık 17 milyon seçmenin 
oyunu aldı. İttifakın oy oranı yüzde 
34 oldu. CHP 147, İYİ Parti 44 
milletvekilini Meclis’e soktu. Seçime 
tek başına giren HDP 67 milletvekili 
ile grup kurma şansı elde etti.

Millet İttifakı’nda her parti 
farklı cumhurbaşkanı adaylarıyla 
seçime katıldı. CHP’nin adayı 
Muharrem İnce yaklaşık 15 
milyon seçmenden oy alarak 
cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 
30,70 ile ikinci tamamladı. HDP’nin 
adayı Selahattin Demirtaş yüzde 
8,33 ile üçüncü, İYİ Parti’nin adayı 
Meral Akşener yüzde 7,35 ile 
dördüncü, Saadet Partisi’nin adayı 
Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89 
ile beşinci, Vatan Partisi’nin adayı 
Doğu Perinçek ise yüzde 0,20 ile 
altıncı oldu. 

Türkiye yeni sistemin 
ilk seçimi için sandık 
başına gitti. Seçmen 
ilk kez, aynı zarfta 
hem cumhurbaşkanını 
hem de milletvekillerini 
seçti. Seçim ilk turda 
tamamlandı. Recep 
Tayyip Erdoğan, 
yaklaşık yüzde 52 
buçuk ile tekrar 
cumhurbaşkanı 
seçildi.
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DOSYA DOSYA

Milli Savunma 
Sanayinin temel-
lerini atan Nuri 
Kıllıgil fabrikasında 

yanarak can verdi. Ölümüyle ilgili 
itfaiye ve adli tıp raporları yok 
edildi. Nuri Kıllıgil engellendi. 54 
yıl önce yapılmış otomobil hala 
çalışıyor. 

O arada Eskişehir fabrika-
sında hala duruyor. Kimseden 
lisans almadan ve hiçbir firmaya 
ödeme yapmadan Türk mü-
hendisleri araba yaptı. Ama yerli 
otomobil engellendi.

Türkiye’nin ilk yerli savunma 
sanayi şirketi kurucusu Şakir 
Zümre’nin füze üretimine yasak 
geldi. Şakir Zümre soba üretme-
ye mecbur bırakıldı. Şakir Zümre 
engellendi.

1934 yılında Boğaz’a köprü 
yapmak istedi, engellendi. 1938 
yılında Türk Hava Kurumu için 
ürettiği 65 uçağın siparişi iptal 
edildi. İflası istendi. Radyo istas-
yonu kurmak istedi, izin verilme-
di. Nuri Demirağ engellendi. 

‘Milli havacılık adına ümitle-
rimiz hala Türk’ten gayrı milletle-
rin endüstrilerine bağlıdır. Bizde 
ise her başarılı enerjiyi yıkmak 
ve parçalamak sanki teamül 
nevinden bir ilettir bu yurtta’ 
diyen Vecihi Hürkuş engellendi.  
Türkiye’de hiçbir girişimci bir 
daha engellenmesin diye halk 
24 Haziran’da DEVAM dedi. Top-
raklarda bereket olsun, ümmetin 
umudu daim olsun, kalkınma 
hamleleri tamamlansın, istikra 
ve güven ortamı devam etsin 
diye 24 Haziran Yeni Türkiye’nin 
eşiği oldu. Sosyal medyada 
yaşanan erozyona, TİKA’nın, şehir 
hastanelerinin kapatılmasına, 
Suriyelilerin sınır dışı edilmesine 
Anadolu irfanı ‘hayır’ dedi. Türki-
ye Türkiye’den büyüktür söylemi 
can buldu. 



FADİME ÖZKAN
(GAZETECİ-YAZAR): 

Güçsüz, iradesiz, teröre boyun eğen, 
vesayet altında, koalisyon polemikleriyle 
meşgul bir ülke… Muhalefetin çizdiği 
ufukta bunlar var. Bakın terörle müca-
deleyi seçim beyannamesine koyamadı 
bile CHP. Asla sıradan bir seçim değil 24 
Haziran. Darbe olduğunu anladığı anda 

bayrağını kapıp sokaklara fırlayan ve 
tankları çıplak elleriyle durduran vatan 
evlatlarından yana mı olacak oyunuz, 
yoksa bankamatiklerde para, market 
raflarında makarna bırakmayan şuursuz 
asalaklardan yana mı? Asker kılıklı FE-
TÖ’cülerden izin alıp VİP salonundan Ba-
kırköy’deki “güvenli ev”e geçen ve gece 
boyu saklanırken TV izleyip kahvesini 
yudumlayan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 

yana mı tavır alacaksınız, yoksa ailesiyle 
birlikte suikastten son anda kurtulan 
ve halkını meydanlara çağırıp direnişi 
örgütleyerek ülkeyi işgalden kurtaran 
Tayyip Erdoğan’dan yana mı? Düşünme-
den edemiyor insan. Ömer Halisdemir 
yaşıyor olsaydı ve biz bir vatan borçlu 
olduğumuz bu büyük kahramanı hiç ta-
nımıyor olsaydık, şu olup bitenlere bakıp 
ne yönde kullanırdı acaba oyunu?

KADINLARIN GÖZÜNDEN

24 HAZiRAN
ZAFERi

DOSYA DOSYA
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Açılan sandıklardan oyu çıkmayacak 
olan diğer 249 şehidimizin kararı ne 
olurdu acaba bu seçimlerde? Hatırlayın. 
15 Temmuz FETÖ işgal girişiminden bir 
yıl önce, 15 Temmuz 2015’te “devrimci 
halk savaşı” başlatmıştı PKK. Hani Demir-
taş’ın halkı devlete karşı kendini koru-
maya, barikatları savunmaya çağırdığı 
günler… PKK’nın “öz savunma” güçleri-
nin asker-polis, çocuk-kadın demeden 
insanları katlettiği, HDP’li belediyelerin 
de peş peşe “özerklik” ilan ettikleri gün-
ler... Sadece hendek terörüyle mücade-
lede ederken şehit düşen 750 evladımı-
zın reyi de olmayacak bu sandıklarda! 
unutmayın, CHP’nin oy istediği HDP 
resmi bir açıklamayla PKK’ya “sivilleri 
öldürme lütfen” demişti. Bir anlamda 
“İstediğin kadar asker polis öldürebilir-
sin” yani… CHP, İP, SP, DP tutumunda 
zerre değişiklik olmayan HDP’yi ittifaka 
almadılar ama barajı aşması için oy 
topluyorlar aralarında. Şehitlerin kanını, 
ahını, vebalini hiçe sayarak. Sebep? Belli, 
menfaat. Yeter ki yüzde 50+1 barajını 
aşırtsın HDP onlara. Ezcümle; Türkiye’nin 
bekası, hepimizin geleceği, güvenliği 
ve onuru bakımından 15 Temmuz’dan 
farkı yok 24 Haziran’ın. Şehitlerimizin 
vebaliyle varacağız zira sandık başına. 
Layık oluruz inşallah…



SİBEL ERASLAN (KÜLTÜR 
BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ-YAZAR):

 24 Haziran 2018 seçimleri, cumhu-
riyet tarihimizdeki 27. seçimdi, Meclis-i 
Mebusan’dan itibarense 32. seçim... De-
mokrasi geleneği açısından kayda değer 
bir tecrübe bu. Allah, seçim sonuçlarını 
milletimiz için hayra, iyiliğe, güzelli-
ğe çıkarsın. Sadece Türkiye’den değil, 
Bosna’dan, Makedonya’dan, Somali’ye, Pa-
kistan’a kadar büyük alakayla takip edildi 
24 Haziran seçimleri. 

Seçimin kesin galibi Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan ve AK Parti oldu. Gizli 
galibi ise MHP.

Niye ‘gizli’ dedim? Zira seçim 
sathında, ne zaman ‘nerede bu MHP, 
niye ortada yok’ desem, tecrübeli 
politikacı arkadaşlarım, MHP’nin ‘uyuyan 
deniz’inden söz ettiler. Dedikleri gibi 
de oldu. Lakin, MHP’nin sandıkla ortaya 
çıkan bu cüssesini, sadece ‘uyuyan deniz’ 
yorumuna bırakamam. Çünkü Reis’e 
değil ama AK Parti’ye kırgın veya AK 
Parti listelerini beğenmeyen bir kısım 
tepki oyları da MHP’ye gitti. AK Parti’ye 
ders vermek isteyen AK Partililer kime 
oy versinler, herhalde CHP’ye veya Millet 
İttifakına gidemeyeceklerdi... AK Parti’den 
Meral Akşener’e oy kayması yaşandığını 
düşünmüyorum. Meral Hanım’a gelen 
oyların bir kısmı MHP’den.

MHP lideri partisini daha ilk günden, 
‘kilit parti’ olarak ilan etti ve ‘denetim’ 
görevini üstlendi. Ömrünü vesayetlerle 
mücadeleye adamış Erdoğan, bu ‘dene-
tim’ ilanı hakkında ne der bilemeyiz. 

Ama kulislerde konuşulan bir diğer 
mevzu, anti-Türkiye’ci konsorsiyuma karşı 
durabilmek için AK Parti’nin, devlet ekse-
nine yaslanmak zarureti içine girdiği bah-
si... Bu hayat memat sürecinde, ‘devlet’ 
ve ‘vatan’ hassasiyeti, zaten ‘sağ siyaset’in 
hiç de uzak olmadığı zemin eksenlerini 
pekiştirdi.

ÖZLEM ALBAYRAK
(GAZETECİ-YAZAR): 
Seçimin en büyük galibi elbette 
hemen herkesin tartışmasız şekilde 
kabul ettiği üzere Erdoğan. Bunun 
sebebi Cumhurbaşkanı’nın başkanlık 
yarışını yüzde 80 ya da benzeri ezici bir 
çoğunlukla kazanması değil. Ama ittifak 
yapması ya da yapmaması gerektiği 

zamanları bilebilecek denli yüksek 
siyasi öngörüsü sayesinde, her seçimi 
kazanmayı, dezavantajları avantaja 
çevirmeyi öyle ya da böyle başarması.

Elbette 16 yıldır iktidarda olmanın 
getirdiği doğal yıpranmaya rağmen, 
ülkedeki her iki kişiden birinin sevgisine, 
ilgisine, desteğine mazhar olmak da 
büyükten öte aşılması zor bir başarı. 
Ama aramızdan bazıları daha yeni yeni 
“Meğer, MHP’yle kurulan ittifakın tam 
zamanıymış” demeye başladıysa, bu du-
rum kimilerinin şimdi fark edebildiğini 
Erdoğan’ın aylar öncesinden gördüğüne 
dalalet eder ki, strateji bilmek de herhal-
de budur. Erdoğan, ittifaksız gireceği bir 
seçim ihtimalinde Başkanlık yarışında en 
azından ikinci tura kalabilecekken; MHP 
ile kurduğu ittifak sayesinde seçmenine 
hiçbir üzgünlük yaşatmadan ilk turda 
gerekli oranda desteği yakalamayı bildi.

HATİCE KARAHAN
(CuMHuRBAŞKANLIĞI 
BAŞDANIŞMANI-EKONOMİST): 
Milletimizin Cumhurbaşkanı Erdoğan li-
derliğinde devam etmesine evet dediği 
yeni dönem, ülkemize, memleketimi-
zin her ferdine ve hatta ötesine hayırlı 
uğurlu olsun. Ekonomi kuşkusuz çok de-
ğişkenli bir denklem... Ve bu denklemin 
içinde, kolay bir döneme girmediği çok 
iyi bilinen dış ekonomik faktörler de yer 
tutuyor. Dolayısıyla mevcut kısıtlar da-
hilinde, vizyonun da şekillendirdiği op-
timum bir resme ulaşma durumundan 
bahsediyoruz. Ve bu noktada Türkiye’miz 
ilk kez adım atacağı Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminde yönetimde yeni 
bir yapıya kavuşacakken, bürokrasiyi 
baskılayan, koordinasyon ve verimliliğin 
önünü açan bir mekanizmanın hayata 
geçirilmesi özellikle ekonomik gelişim 
açısından kritik öneme sahip olacak. 
Taslağı seçime yaklaşırken açıklanan bu 
yeni yapının çarklarının en pürüzsüz 
şekilde dönmesi, ortaya konan vizyon ve 
hedeflerle de yakinen ilişkili olacak.

SEVİL NuRİYEVA (GAZETECİ): 
Dünyaya artık farklı perspektiften 
bakmayı öğrendik. Perdenin arkasındaki 
durum ile önündeki durum arasındaki 
farkı ve kurguyu da görmeye başladık. 
Ve Anladık ki; Türkiye dünyanın önemli 
denge unsurudur. Ve başarması haya-
tidir.  Soğuk savaşın hesaplaşmaları ka-
pandığı andan itibaren tüm aktörler, öne 

çıkan faktörler sahnede yerini alacak, 
hiç kuşkusuz! Yeni ticaret savaşlarının 
müsebbibi olarak, Amerikan politikaları 
dünyayı olumsuz etkilediği gibi, kendisi 
için de ciddi sorunlarla karşı karşıya kala-
cağı günler pek uzak değildir. Bazıları bu-
nun bir sınav olduğunu ve bu sınavdan 
Batı İttifakının çıkacağını düşünmekte. 
Keşke sorunu çözebilse tabii ki! 
Ama mesele şu ki, konjonktürün gidi-
şatına engel olmak suretiyle, Batı İttifakı 
kendisi arasında bölünmeye neden 
olmakta. Çünkü bu konjonktürel gidişatı 
durdurmak yerine, “yeni durumu dünya 
için nasıl olumlu noktaya getirebiliriz” 
bakış açısıyla bakmak da zorlanmaktalar! 
Zannımca ABD öncülük misyonunu, 
adalet anlayışının içini boşalttığı için 
yitirmektedir ve bu da haliyle başka fak-
törlerin devreye girmesini sağlamakta! 

Bakın, halen bunca sıkıntılara rağ-
men ABD, müttefiki Türkiye için F35’leri 

vermek için S400 şartı koşmaktadır. F35 
projesinde, Türkiye’nin içinde bulundu-
ğu ve parası ile ortak olmasına rağmen, 
halen dayatmalar mevcuttur. 

Demek ki, güçler dengesini iyi idare 
etmek başka bir beceridir, tecrübe ister, 
devlet aklı ister, ilmi siyaset ister. Türkiye; 
denge unsuru olarak, yeni dünyada 
yerini almakta. Hiç kuşkusuz bunun için 
içerideki birlik, beraberlik ve aynı hedefe 
gitme gayreti pekişmek zorunda. 

Bakın, tarih böyle bir konjonktürel 
durumu, bir daha ne zaman karşımıza 
çıkaracak bilmem! 

Türkiye’yi bu süreçten başarı ile çı-
karmak için dünyanın saldırdığı Erdoğan 
faktörünü, siyasi ve ideolojik dürtülerle 
değil, Türkiye çıkarları perspektifiyle 
yorumlamamız şarttır. Erdoğan; Tür-
kiye’yi, bu yeni dünya kurgusunda, ilk 
halkaya oturtabilecek, şimdilik yegane 
şahsiyettir.
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Bu seçimin galibi demokrasidir, millî iradedir, 
milletimizin kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon 
vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin 
en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa 
giderek, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatan-
daşlarıma teşekkür ediyorum

Kazanan demokrasimiz olmuştur, kazanan 
hizmet siyaseti olmuştur, kazanan millî iradenin 
üstünlüğü olmuştur. Kazanan Türkiye olmuştur, 
kazanan Türk milleti olmuştur, kazanan bölgemiz-
deki tüm mağdurlar olmuştur, kazanan dünyadaki 
tüm mazlumlar olmuştur”

Türkiye’nin; tercihini demokrasisine, hak ve 
özgürlerine sahip çıkmaktan, reformlarını de-
vam ettirmekten yana kullandığının altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye tercihini, bü-
yümeden, gelişmeden, kalkınmadan, yatırımdan, 
zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı, 
onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana 
kullanmıştır. Türkiye tercihini, 2023 hedeflerinden, 
2053 ve 2071 vizyonlarından yana kullanmıştır. 
Türkiye tercihini, PKK’dan FETÖ’ye kadar tüm terör 
örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten 
yana kullanmıştır” 



YAZAR YAZAR

Başkanlık Sistemi, devletin yasama 
yürütme ve yargı organlarının kesin ay-
rımı olan bir dengeye dayanır. Başkanın 
halk tarafından seçilerek göreve getiril-
diği ve dolayısıyla birbirlerine karşı değil 
de halka karşı sorumlu olduğu, görev 
sürelerinin sabit olduğu, yasama ve yü-
rütme organları arasında yetki ve görev 
ayrımının net bir şekilde yapıldığı hükü-
met sistemidir. Hal böyle olunca, başka-
nın doğrudan doğruya halk tarafından 
seçilmesi onun yönetme gücünü prestijli 
ve etkin bir hale getirmektedir. Kısacası 
korkmadan politikalarını gerçekleştirebi-
lir ve hızlı kararlar alınabilir. Eski sistemle 
yeni sistemin en büyük farklarından biri 
de şüphesiz bu olacaktır ki bulunduğu-
muz coğrafyada 14 tane devletin ordu-
sunun olduğunu düşünürsek, cadı kaza-

nını andıran bu ortamda hızlı karar alıp 
uygulamak hayati önem taşımaktadır. 
Güçlü yürütme güçlü devleti doğurabilir. 
Oysa parlamenter rejimlerde hükümet, 
bir taraftan yetkilerini cumhurbaşkanıyla 
paylaşıp diğer taraftan parlamentonun 
baskısı altında kaldığından, yürütmenin 
gücü azalmakta ve yönetimde zafiyet 
meydana gelmektedir.

Ayrıca Başkanlık sistemi, hesap verile-
bilirlik açısından da daha demokratiktir. 
Çünkü yürütme tek bir kişinin sorum-
luluğundadır ve işin sorumlusu bellidir. 
Millet sonraki seçimlerde oy kullanırken 
önünü daha rahat görme fırsatını elde 
etmiş olacaktır. 

“Ancak güçlü bir yürütme güçlü bir 
devleti doğurabilir.”

ALPEREN
YİĞİT

Ülkemizde 24 Haziran 
seçimlerini geride 
bıraktık. Seçimin 
ardından Bosna’dan 
Sudan’a, Nijerya’dan 

Filistin’e, Katar’dan Azerbaycan’a kadar 
bir çok ülkede Türkiye’yi İslam’ın ve 
mazlumların son kalesi olarak gören 
insanlar Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın 
seçimlerden galip çıkmasının ardından 
büyük bir sevinçle kutladılar. Her 
fırsatta başkanlık sistemini krallık ve 
tek adamın keyfiyeti ile yönetilecek 
diye kara propaganda yapan ve yurt 

dışında da krallığın halen devam ettiği , 
kraliçenin yüksek yargı mensuplarından 
bakanlara kadar atama yetkisinin 
olduğu İngiltere’ye ve başkanlık 
sistemi ile yönetilen ABD’ye şikayet 
eden muhalefetin anladığı başkanlık 
sistemi bir yana dursun, dünyada 193’ü 
bağımsız ülke sıfatıyla BM’ye üye olan, 
199 ülkenin 86’sı parlamenter, 41’i yarı 
başkanlık, 59’u ise başkanlık sistemiyle 
yönetilmektedir. Nitekim ülkemizde de 
önemli siyasetçiler başkanlık sisteminin 
ülkemizin yönetiminde ihtiyaç duyulan 
bir sistem olduğunu ifade etmişlerdir. 

TurguT Özal: “Parlamenter sistemde denetim yoktur.   
Oysa başkanlık sisteminde kesin olarak kuvvetler ayrılığı vardır.”

Süleyman Demirel: “İsterdim ki, Türkiye’de başkanlık  
sistemini yapalım. Devlet büyük, ülke büyük, halk çok dinamik biz bu  
 ülkeyi idare edemiyoruz. Sistemde değişiklik yapmamız lazım.”

alparSlan Türkeş: “Tarih ve töremize uygun olarak  
Başkanlık Sistemi’ni savunuyoruz.”

muhSin yazıcıoğlu: “”Başkanlık sistemi ile sistem  
yeniden düzenlenmeli. İcranın meclis dışına çıkarılması lazım.   
Biz başkanlık sistemini savunuyoruz”
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HABER HABER

Fuat Sezgin, 24 Ocak 1924 
tarihinde Bitlis’te dünyaya 
geldi. 1943-51 yılları arasında 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’n-

de, “İslami Bilimler ve Oryantalizm” ala-
nında otorite sayılan Alman oryantalist 
Hellmut Ritter’in yanında öğrenim 
gördü.
Öğretmeninin bilimlerin temelinin, “İs-
lam Bilimleri”ne dayandığını söyleme-
siyle bu alana yönelen Sezgin, 1951 se-
nesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Arap Dili 
ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.
1954’te Arap Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü’nde, “Buhari’nin Kaynakları” adlı 
doktora tezini tamamlayarak doçent 
oldu. Bu teziyle o, hadis kaynağı olarak 
İslam kültüründe önemli bir yere sahip 
olan Buhari’nin, bilinenin aksine sözlü 
kaynaklara değil, “yazılı kaynaklara da-
yandığı” tezini ortaya attı.
Bu yazılı kaynakların, İslam’ın erken 
dönemine hatta 7. yüzyıla kadar geri 
gittiğini ortaya koydu. Söz konusu tez, 
Avrupa merkezli oryantalist çevrelerde 
hala tartışma konusudur.

Fuat Sezgin, 1960 cuntacılarınca, “Za-
rarlı Profesör” safsatasıyla üniversiteden 
atıldı. 1961 senesinde, 36 yaşındayken 
Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.
Profesör Sezgin, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Dini Liderler Zirvesi’nde ‘Ameri-
ka’ya önce Colomb değil Müslümanlar 
ayak basmıştır’ demişti.
Frankfurt’ta misafir doçentlik yaptı
1960–61 yıllarında, Almanya’ya gider-
ken yanına, kıyafetlerinin dışında, sade-
ce iki bavul dolusu fiş ve belge alabildi. 
Önce Frankfurt Üniversitesi’nde misafir 
doçent olarak dersler verdi.
1966 senesinde profesör oldu. Bilimsel 
çalışmalarının ağırlık noktası, “Arap-İs-
lam Kültürü” nün, “tabii bilimler tarihi 
alanı”dır.
1961 senesinde fişlerle başladığı ça-
lışmaları, zaman ilerledikçe ona ün 
kazandırdı.
1978 senesinde “Kral Faysal” ödülünü 
kazandı. Bu vesileyle Arap dünyasının 
devlet adamlarıyla tanıştı ve aklından 
geçen büyük projeyi onlara aktarma 
imkanı buldu. Düşüncelerinin destek 
görmesiyle, Fuat Sezgin, 1982 sene-
sinde, J.W.Goethe Üniversitesi’ne bağlı 

Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü 
ve 1983’de de buranın müzesini kurdu. 
Bu Enstitü’nün, halen direktörlüğünü 
yürütmektedir.
Enstitü’ye bağlı olarak kurduğu mü-
zede, Müslüman bilginler tarafından 
yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve 
gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanarak 
yaptırdığı örneklerini sergilemektedir.
İstanbul Gülhane Parkı içindeki Has 
Ahırlar Binası’nda, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açılan “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi”yle, Türk insanı onu çok daha 
yakından tanıma fırsatı buldu. Müslü-
man bilim adamlarının buluşları, şuan 
Gülhane Parkı’ndaki “İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi”nde sergilen-
mektedir.
İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Hoca, 94 yaşında hayatını 
kaybetti. 
Büyük ilim insanı, İslam bilim tarihi ala-
nında yaptığı çalışmalarla medeniyeti-
mizin ve tarihimizin uyanışına öncülük 
eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocaya 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milleti-
mize başsağlığı dileriz. 

ÖMRÜNÜ İSLAM 
TARİHİNE ADAYAN ADAM: 

FUAT SEZGİN
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Hukukçu Derya Yanık 
ile hayata teğet 
geçmeden siyaseti, 
sokağın nabzını, 
kadınları konuştuk. 

Buyrunuz… 

Televizyon ekranlarında, siyasi 
tartışmaların ortasında, sivil toplum 
çalışmalarında sık sık görüyoruz sizi 
fakat hikayenizi merak ediyoruz. Derya 
Yanık kimdir?

Adanalıyım. Liseyi Adana’da 
tamamladım, üniversiteyi 
İstanbul’da… 1997 yılından bu yana 
İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest 
avukatlık yapıyorum. Öğrencilik 
yıllarımdan bu yana sosyal ve siyasal 
gelişmeleri takip etmeye çalışırım. 
2001 yılında AK PARTİ’de aktif siyasete 
başladım. İstanbul İl Yönetim Kurulu 
üyeliği, akabinde 2004-2014 arasında 
İstanbul Büyükşehir Meclis Üyeliği 
yaptım. Yine üniversite yıllarından beri 
sivil toplum çalışmalarına katılmaya 
çalışırım. Çok çarpıcı bir hayat hikayem 
yok doğrusu, hepsini birkaç cümlede 
özetlemek mümkün.

Ne zamandır ‘artık mağdur değilsiniz’ 
tartışması var. 28 Şubat’ı sadece 
başörtüsü yasaklarına indirgiyorlar ve 
biz de buna izin veriyoruz sanki…

Kimlik mağduriyeti kuşkusuz sadece 
başörtüsüne indirgenemez. Ancak 
kadınlarda başörtüsü, kimliğin 
en görünen aracı olduğu için, 
antidemokratik uygulamalar tahtında, 
dindar kadınlar en çok dayağı 
başörtüsü dolayısıyla yediler. Bu 
gerçeği görmeden, bugün kadınların 
başörtüsüne atıf yaparak geliştirdikleri 
fikri ve felsefi itirazlara karşı çıkmak 
çok da anlamlı değil… Hani bir söz 
vardır, “insanın neresi ağrırsa canı 
oradadır” diye… Bu insanların canı 
başörtüsünden dolayı epey yandı, 
konuşacaklar tabii ki. 28 Şubat’ın 
sadece başörtüsüne indirgenmesine 
izin verme eleştirinize bu sebeple çok 
da katılamıyorum doğrusu. Ancak 
şurası da doğru elbet; 28 Şubat 
dönemi, dindar insanların her türlü 
ekonomik, sosyal, siyasal ayrımcılığa da 
ayrı ayrı maruz kaldıkları bir dönemdi. 
Bu ülkede “yeşil sermaye” diye bir 
kavram üretilip bir kesime ekonomik 
savaş açıldı. Apartmanlarda insanların 

aile durumları araştırılıp fişlendi. 
Ve evet bu bakımdan haklısınız, 
başörtüsü yanında bu kıyımları da 
yeterince hatırlatmak gerekiyor. Bugün 
dindar kesime, “Yeter artık mağdur 
değilsiniz nasılsa, ne diye eski defterleri 
karıştırıyorsunuz?” diyenler, her yıl 
Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Hüseyin 
İnan anmalarına devam ediyorlar. (Bu 
isimlerle ilgili illegal yapılanmaların 
üyeleri oldukları, terörist faaliyetlerde 
bulundukları vb tüm diğer tartışmaları 
bir yana bırakıyorum, sembol olmaları 
bakımından örnekliyorum.) Demek ki 
mağduriyet öyle kolay unutulan bir 
şey değil. 

Ekranların son dönemde eril bir 
dili var. Seçim süreçlerinde bunu 
görüyoruz. Siyaseti en iyi erkekler 
tartışır söylemine inandırdılar mı bizi?

Ekranların da siyasetin de dili genellikle 
erildir maalesef. Son dönem biraz daha 
yoğun geçtiği için daha çok fark etme 
fırsatımız oldu. Siyaseti en iyi erkekler 
tartışır fikrine de katılmıyorum. Ama 
daha çok bağırarak tartıştıkları doğru. 
Bu, çatışmacı dilin siyasette daha 
çok iş gördüğü fikrini el birliğiyle 
ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sathi 
polemiklerin değil, sahici önermelerin, 
fikrin siyaset söyleminde daha çok 
yer tutmasını sağlamak hepimizin 
boynunun borcu… Bunu, katıldığı 
programlarda “çok sakin olduğu için 
eleştirilen” biri olarak söylüyorum ve 
bu fikrimde de ısrarcıyım.

RÖPORTAJ

TARTIŞMA PROGRAMLARINDAKİ ÇIKIŞLARI İLE ADINDAN SÖZ ETTİREN AVUKAT DERYA YANIK, TURUNCU 
DERGİSİ’NE SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU: “ADANALIYIM BEN, GAYET DE GÜZEL HAMUR AÇARIM. 

TOPLUMSAL VERİMLİLİĞİ “MUTfAK DIŞINDA” OLMAYA KOŞULLAYAN O SAV SON DERECE SIĞ BİR SAV MAALESEf”
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RÖPORTAJ

BÖREK YAPARIM, 
GAYET GÜZEL

HAMUR AÇARIM
Kimlik mağduriyeti 
kuşkusuz sadece 

başörtüsüne 
indirgenemez. Ancak 
kadınlarda başörtüsü, 

kimliğin en görünen 
aracı olduğu için, 

antidemokratik 
uygulamalar 

tahtında, dindar 
kadınlar en çok 

dayağı başörtüsü 
dolayısıyla yediler.

HUKUKÇU DERYA YANIK: 
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık başörtülü 
bir danışmanı var ve bu danışmana 
‘varoşlara’ CHP politikalarını anlatma 
görevi verilmiş…

CHP’nin son yıllarda dindar kesime 
ulaşmak için muhtelif çabaları oldu 
malumunuz. Bir ara bir “çarşaf” açılımla-
rı vardı. Şimdi de varoşlara hitap etmek 
için başörtülü danışman… Çarşaf 
açılımı rağbet görmedi, varoşlara ba-
şörtülü danışman hamlesinin rağbet 
görüp görmeyeceğini de önümüz-
deki günlerde anlayacağız. Önce bir 
sonuçları görelim. Ancak, şu kadarını 
peşinen söylemek mümkün, bizim 
insanımız, varoş veya değil, muhatabı-
nın kıyafetinden önce ruhen “kendisi 
gibi” olup olmadığına, onu anlama ve 
temsil etme kapasitesi olup olmadığı-
na bakar. Ve bunda da bugüne dek hiç 
yanılmamıştır. Şunu da eklemeliyim; 
varoşları “başörtüsü” ile sembolize 
etmek ve öyle görmek ciddi yanılgı. 
Türkiye’nin değişen sosyolojisini hiç 
okuyamamak bence. Çünkü varoşlarda 
da, alt-orta-üst gelir gruplarında da 
birbirinden çok farklı dünya görüşüne 
sahip insanlar var artık.

AK Parti iktidarı ile birlikte malum 
medyanın ‘başörtülü’ imajı var. ‘Jipli’ 
fakat ‘varoşların’ dilinden anlayan… 
Bu algı ile bize aslında ne anlatmak 
istiyorlar?

Malum “jip” ekonomik anlamda üst 
segmente geçmeyi ifade ediyor. 
Bir dönem “jipli başörtülü” kadın 
imajı, bilakis, kendi ait olduğu sosyal 
gruptan uzağa düşmenin sembolü 
olarak görülüp eleştirildi. 

Şimdi daha farklı bir yaklaşım var. 
(“Varoş”u bir sosyal hakaret olarak 
kullanmayı çok acımasız ve -özür 
dilerim- aşağılık buluyorum ben. 
Önce bunu bir kayıtlara geçirelim.) 
Şimdi de, jipli ama varoşların dilinden 
anlayan algısı, biraz bu sosyal 
aşağılayıcı zihniyetin devamı gibi 
geliyor. 

Jipe biniyorsun (yani ekonomik 
olarak üst sınıfa atladın) ama hala 
varoşluktan kurtulamadın gibi bir 
indirgemecilik… Oysa hiçbir grup bir 
diğerinden daha ayrıcalıklı, özel ya da 
kıymetli değil. “İnsan” kıymetlidir. Biz 
böyle inanıyoruz. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

CHP’nin son yıllarda 
dindar kesime ulaşmak 
için muhtelif çabaları 
oldu malumunuz. 
Bir ara bir “çarşaf” 
açılımları vardı. Şimdi 
de varoşlara hitap 
etmek için başörtülü 
danışman…Şunu 
da eklemeliyim; 
varoşları “başörtüsü” 
ile sembolize etmek 
ve öyle görmek ciddi 
yanılgı. 

Hani diyor ya 
şair, “Yeni bir ülke 

bulamazsın, başka 
bir deniz bulamazsın. 

Bu şehir arkandan 
gelecektir.”  Sonuç 

itibariyle biz de insan 
teki olarak, kimliğimiz, 
kişiliğimizi gittiğimiz her 

yere taşıyoruz. Ben, 
alışkanlıklarına çok 

bağlı bir insanım, varın 
hesap edin “şehri” 

arkamdan nasıl 
taşıdığımı…

Börek açıyor musunuz? Biliyorsunuz 
son günlerde kadın tartışmalarının kilit 
noktası börek…

Evet açıyorum, hem de gayet güzel 
hamur açarım. Yukarıda da söyledim, 
Adanalıyım ben, çok muazzam bir 
mutfak kültürünün içinde doğdum ve 
büyüdüm. Yemek pişirmeyi, sofra kur-
mayı, ikram etmeyi çok severim. uzun 
yıllardır, mutfak kültürüyle fikri düzeyde 
de ilgilenmeye çalışıyorum ayrıca. Türk 
mutfak kültürüne dair yazıları, araştır-
maları takip etmeye, okumaya çalışı-
yorum. Toplumsal verimliliği “mutfak 
dışında” olmaya koşullayan o sav son 
derece sığ bir sav maalesef.

Uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyorsunuz. 
Metropolde yaşamak hayatınızda 
neleri değiştirdi? Sizce metropolde 
kadın olmak ne demek?
Bu soruyu Kavafis’in meşhur “Şehir” 
şiiriyle yanıtlamak isterim. Hani diyor ya 
şair, “Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir 
deniz bulamazsın.
Bu şehir arkandan gelecektir.
Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın,
aynı mahallede kocayacaksın;”

Sonuç itibariyle biz de insan teki 
olarak, kimliğimiz, kişiliğimizi gittiğimiz 
her yere taşıyoruz. Bir de ben, 
alışkanlıklarına çok bağlı bir insanım, 
varın hesap edin “şehri” arkamdan nasıl 
taşıdığımı…
Sorunuza cevap olarak şunu 
söyleyebilirim, günlük koşturmaca 
yoğunluğunun dışında pek bir şey 
değiştirmedi doğrusu. Metropol, 
günlük hayatta daha çok çaba 
sarfetmeyi zorunlu kılıyor. Onun dışında 
benim kişisel yaşamım, herhangi bir 
yerde nasılsa burda da öyle. Özel bir 
fark yok…

Anadolu’da bir şehirde yaşama 
imkanınız olsa nereyi   
tercih ederdiniz?

Kendi memleketimi tercih ederim 
elbette, eğer İstanbul’dan ayrılırsam 
Adana’da yaşarım. Çünkü, Çukurova’ya 
da en az İstanbul kadar aşkla bağlıyım.

Bu keyifli söyleşi için teşekkür ederim.

Ben çok teşekkür ederim. Derginizin 
sevgili okurlarına da buradan en kalbi 
saygılarımı göndermek isterim.
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İYİLİK
HER YERDE

İYİLİK
HER YERDE

Ev hanımıydı DEVLET 
desteğiyle besici oldu

E
v hanımıydı devlet desteğiyle 
besici oldu

Niğde’de yaşayan 34 
yaşındaki ev hanımı Cennet 
Duruel, Genç Çiftçi Projesi 

kapsamında aldığı hibeyle 
büyükbaş hayvancılık yaparak aile 
ekonomisine katkı sağlamanın 
mutluluğunu yaşıyor.

Niğde’de Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında hibe desteği alan 
kadın, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 
yaparak aile ekonomisine katkı 
sağlıyor.

ulukışla ilçesine bağlı Kılan 
köyünde yaşayan 3 çocuk annesi 
Cennet Duruel (34), televizyonda 
gördüğü Genç Çiftçi Projesi’ne 
2016’da başvurarak 6 büyükbaş 
hayvan hibesi aldı.

Üretimi artırarak büyükbaş 

hayvan sayısını 16’ya çıkartan 
Duruel’in en büyük destekçisi eşi 
Ahmet Duruel oldu. Bir yandan ev 
işleriyle uğraşan Cennet Duruel, 
diğer yandan da eşinin desteğiyle 
hayvanlarını besleyip sütünü satarak 
aile bütçesine katkı sağlamanın 
mutluluğunu yaşıyor.

Devletin bu projeyle çiftçiye 
büyük destek sağladığını anlatan 
Duruel, şöyle konuştu:

“Bu işe başlarken hiç 
endişelenmedim. Daha önce küçük 
çaplı yapıyorduk zaten. Devlet de 
böyle bir imkan sunduğu için daha 
çok sevindik. Bu kadar malımızın 
olacağını düşünemiyordum. 
Çok sevindik buzağılarımız 
oluyor. Onların heyecanı bir 
başka. Devletimize çok duacıyız. 
Çocuklarım buzağılara süt içiriyor, 

çok keyifli oluyor. Köydeki insanların 
böyle şeyler yapmasını tavsiye 
ederim. Çok gururlu, sevinçli ve 
heyecanlıyım. Yaptıkça yapasım 
geliyor. Herkesin bu imkanlardan 
faydalanmasını isterim.”

‘HAYIR’ ARAYIşIYLA ZEYNEP’İN 
KORUYUcU AİLESİ OLDULAR

Ş
anlıurfa’da yaşayan 3 
çocuk sahibi Ayşe ve Adil 
Oflaz çifti, “hayır” yapmak 

isterken öğrendikleri koruyucu 
aile uygulamasıyla 8 yaşındaki 
Zeynep’i yuva sahibi yaptılar. 
Şanlıurfa’da yaşayan Ayşe ve Adil 
Oflaz çifti, hayırlı bir işte bulunmak 
amacıyla araştırma yaptıkları 
sırada öğrendikleri koruyucu aile 
uygulaması sayesinde, 8 yaşındaki 
Zeynep’in yeni ailesi oldular. flaz, 
eşinin ikna olması üzerine Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 
başvuruda bulunduklarını anlatarak, 

başvurularının kabul edilmesiyle 
de büyük bir mutluluk yaşadıklarını 
ifade etti. Oflaz, koruyucu aile 
olduktan sonra eleştiriden çok 
takdir topladıklarını da aktararak, 
“Onu da analı, babalı, dinli, imanlı, 
vatana, millete hayırlı bir insan olarak 
yetiştirmek ne kadar güzel olur. Bu 
kadar bağlanacağımı ummazdım. 
Zeynep’in diğer çocuklarımdan 
hiçbir farkı yok. Şu an gelip 
‘Zeynep’i alacağız’ deseler, inanın ki 
bırakmamak için elimden gelen her 
şeyi yaparım. O kadar çok seviyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

ORTAOKUL öĞRenciLeRi 
‘MehTeRAn’  Ve ‘beKçi’ 

RObOT TAsARLADI
Karabük TOKİ Cevizkent Bahaddin 

Gazi Ortaokulu’nda eğitim gören Mirsad 
Ceylan, Yusuf Güney, umut Can Altıpar-
mak ve Zeynel Boran Doğan, hurdadan 
ve elektrik malzemesi satan mağazalar-
dan elde ettikleri parçaları birleştirerek 
robot tasarladı.  Mehter Marşı eşliğinde, 
2 ileri 1 sol, 2 ileri ve 1 sağ şeklinde ha-
reket eden robota mehteran kıyafetleri 
de giydiren öğrenciler, robotun komutla 
verilen güzergahta marş bitene kadar 
ilerlemesini sağladı. Altıparmak ve Do-
ğan tarafından tasarlanan ve kodlanan 
“bekçi” robot, bulunduğu bölgeyi sürekli 
tarıyor, bir hareket algıladığında nesneye 
ilerleyerek, ona yaklaştığında sesli ve 
ışıklı uyarı verebiliyor.

Ç
orap atölyesinden tanıştığı antrenörün 
yönlendirmesiyle önce basketbola daha 
sonra tenise başlayan engelli Hakan 

Güngör, 20 yıllık spor yaşamına sığdırdığı 
başarılara olimpiyatları da eklemek istiyor.

Geçirdiği havale sonrası 3 yaşında 
yürüme engelli olan 41 yaşındaki Güngör, 
ilkokul eğitiminin ardından yaşadığı 
zorluklar nedeniyle ortaokulu dışarıdan 
bitirdi.  Geçimini sağlamak için bir engelli 
derneğinin çorap atölyesinde çalışan 
Güngör, golbol için sporcu belirlemek 
üzere atölyeye gelen antrenör tarafından 
fiziksel özellikleriyle dikkati çekmesinden 
dolayı tekerlekli sandalye basketboluna 
yönlendirildi. Çeşitli takımlarda uzun süre 
basketbol oynayan Hakan Güngör, 2013’te 
de tenis oynamaya karar verdi.

Tenise başladığı yıl milli takıma seçilerek 
uluslararası şampiyonalara katılan sporcu, 
20 yıllık spor yaşamına sığdırdığı başarıları 
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılarak 
taçlandırmayı hedefliyor.

Basketbol kulübünün tesisinde tenis 
oynayanları izlerken tanıştığı antrenörün 
kendisini bu spora yönlendirdiğini anlatan 
Güngör, “2013’te milli takıma girdim. O 
tarihten bu yana her sene milli takıma 
seçildim. Şu anda antrenmanlarımı 
sürdürüyorum. 2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları adayıyım. Geçen sene uluslararası 
Tenis Federasyonu tarafından Hırvatistan’da 
düzenlenen, milli takım dışı bireysel olarak 
katıldığım Zagreb Açık’ta çiftlerde şampiyon 
oldum, Sirius Açık’ta yarı final oynadım.”  
diye konuştu.

ÇORAP ATÖLYESİNDEKİ HAYALLERİNİ SPORLA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR
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Dünyanın değişmeyen 
gündemi insan hakları… 
Yaşanan her olay dönüp 
dolaşıp insan hakları-
na uğruyor.  Batı insan 

haklarını savunurken hep doğudan 
yani İslam ülkelerinde yaşanan sorun-
lardan bahsederken kendisine hiç ayna 
tutmuyor. Kısır bir döngüde tartışıp 
duruyoruz bu yüzden. Türkiye İnsan 
Hakları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Emin Genç ile insan haklarını, Türkiye’yi, 
dünyayı İslam Medeniyetini konuştuk. 
Buyrunuz…

İnsan hakları kavramının medeniyeti-
mizdeki gelişim  süreci nasıldır?

Sanırım İnsan haklarının medeniye-
timizdeki gelişim süreci olarak 11 asırlık 
oluşturduğumuz Türk-İslam medeni-
yeti kastedilmektedir. Bu medeniyetin 
referans kaynakları Kur’an ve Sünnettir. 
O halde Kuran-ı Kerim ve önceki ilahi 
kitapları insan haklarını vurgulayan en 
önemli metinler olarak görebiliriz. Ör-
neğin Hucurat Suresi 535 inci ayetinde 
Allah-u Teala: “Ey insanlar, doğrusu biz 
sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve 
birbirinizle tanışmanız için sizi kavim-
lere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak 
ki Allah katında en değerli olanınız, 
O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz 
Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” 

ifadesi ile insan haklarının en temel 
ilkesi olan insanların doğuştan eşit 
olduğu belirtilmiştir. 

Biraz daha açabilir misiniz?
Ayette geçen Allah’tan korkmak 

ifadesi bu evrensel ilkelere uyulmak 
anlamında esas teşkil eder. İslâm 
literatüründe insan hakları genelde 
iki kategoride ele alınır: Bunlardan 1. 
Fıtrî yani doğuştan getirilen haklar, 2. 
Müktesep yani sonradan kazanılan 
haklardır. İslâm alimleri “fıtrî haklar”ı 
zarûrat-i hamse yani “beş zaruri hâl” 
başlığı altında toplamışlardır.  Bunlar 
da: Hayat hakkı, Mülkiyet hakkı, İnanç 
hürriyeti, Düşünce hürriyeti ve Neslini 
devam ettirme hürriyetidir. “Müktesep 
haklar” ise: Siyasal haklar, Medeni hak-
lar, Vatandaşlık hakları ve Ticari haklar 
olmak üzere 4 maddeden oluşmakta-
dır. İnsanoğlunun üstlendiği “Allah’ın 
halifesi” olma görevi aynı zamanda 
yeryüzünde adaleti tesis etme anlamı 
taşımaktadır.  Adaletin tesis edilmesi de 
insanların eşit haklara sahip oldukları, 
haklarının korunduğu ve insan olmanın 
getirdiği diğer hakların her fert için 
sağlandığı bir düzenin gerçekleştiril-
mesini gerektirmektedir.  İslâm’ın insan 
haklarına ilişkin birinci prensibi eğer 
“insanların Allah katında eşit oldukları” 
ise, ikincisi de “adalet” tir.  

İSLAM ÜLKELERİNDEKİ 
İKTİDAR YAPISININ 
HALKÇI OLMAMASI, 

İSLAM İşBİRLİĞİ TEşKİLATININ 
İş YAPAMAZ HALE GELMESİNİN 

EN ÖNEMLİ SEBEBİ
TüRKiyE iLE biR öLçüDE iRAN 
isLAM cUMhURiyETi DIşINDA 
DiğER üLKELERDE sEçiMLi vE 
DEMoKRATiK DüZEN, siyAsi 
pARTi fAALiyETLERiyLE siviL 
TopLUM öRgüTLERi yoKTUR 
vE KUvvETLER AyRILIğI DA 
yETERiNcE söZ KoNUsU 
DEğiLDiR. KIsAcAsI isLAM 
üLKELERiNDEKi iKTiDAR 
yApIsININ hALKçI oLMAMAsI, 
NE yAZIK Ki isLAM işbiRLiği 
TEşKiLATININ iş yApAMAZ 
hALE gELMEsiNiN EN öNEMLi 
sEbEpLERiNDENDiR.  

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ MEHMET EMİN GENÇ: 
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Adalet hem Kur’an hem de hadis-
lerde en yüksek değer olarak sunul-
maktadır.  Peygamberimizin tesis ettiği 
bu eşitlik ve adalet temelli insan hakları 
anlayışını en açık haliyle Veda Hutbe-
si’nde görmek mümkündür.

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 
“Dünya 5’ten büyüktür” diyor. BM 
Türkiye’nin başlattığı bu söylem 
karşısında kendi durumunu tekrar 
mütalaa eder mi? 

Birleşmiş Milletlerin mevcut yapısı-
nın, kurucu üye ülkeler birlikte onayla-
madan, karar vermeden değiştirilmesi 
mümkün gözükmemektedir. Bu tür 
eleştiriler sık sık yapılıyor. Bosna’da 
katliamlar olurken de İslami çevreler 
BM’nin sessiz kalmasını eleştirmişti. 
Ancak bu tür eleştirilerin dış politikada 
pek bir etkisinin olmadığı teamül-
lerden anlaşılmaktadır. Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan gerek Başbakanken 
gerekse Cumhurbaşkanı olduktan 
sonra bu konuda BM’yi eleştirerek iç 
kamuoyuna da mesajlar vermiştir. An-
cak BM yapısının değişmesi için kurucu 
üye ülkelerin kararı gerekir. Mevcut 
şartlarda da bunun mümkün olması 
Türkiye’nin süper güç olma yolundaki 
adımlarına bağlı gözüküyor. Ben de 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ısrarla her platformda dile 
getirdiği gibi dünya 5’ten büyüktür 
önermesine canı gönülden katılıyo-
rum. Tüm dünya halklarını ilgilendiren 

kararların dünya ekonomisine yön ve-
ren birkaç ülkenin iki dudağı arasında 
olmasına karşı çıkıyorum. Sessiz kalan-
ların insanlık suçuna ortak olduğuna ve 
BM’deki çifte standardın terör olaylarını 
ve despotik rejimleri cesaretlendirdiği-
ne inanıyorum.

Uluslararası kuruluşlar özellikle de 
İslam İşbirliği Teşkilatı insan hakları 
konusunda neden hassas bir tablo 
çizemiyor? 

Asıl sorunun, İslam işbirliği teşkilatı-
nın İslam ülkelerindeki güç odakları ve 
iktidarların doğrudan denetimi altında 
bulunması olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye ile bir ölçüde İran İslam cum-
huriyeti dışında diğer ülkelerde seçimli 
ve demokratik düzen, siyasi parti faali-
yetleriyle sivil toplum örgütleri yoktur 
ve kuvvetler ayrılığı da yeterince söz 
konusu değildir. İktidarlar millet irade-
siyle değişmiyor. Terörizmin yarattığı 
sıkıntıların yanı sıra bir diğer büyük ne-
den petrol zengini Arap Emirlikleri’nin 
Batı’ya bağımlı ülkeler olarak ön plana 
çıkmalarıdır. Kısacası İslam ülkelerin-
deki iktidar yapısının halkçı olmaması, 
ne yazık ki İslam işbirliği teşkilatının iş 
yapamaz hale gelmesinin en önemli 
sebeplerindendir.  

İnsan hakları kurullarının ülkemizde 
çalışma prensipleri nelerdir? 

Bilindiği üzere dünyada insan hak-
ları kurum ve kuruluşları farklı önadlarla 

tanımlanmakta ve bağımsız, özerk 
kamu kurumları niteliğini taşımaktadır. 
ulusal insan hakları kurumları, eşitlik 
kurumları, komiserlik, medeni haklar 
koruyucusu, insan hakları komisyonu, 
insan hakları enstitüsü veya merkezi, 
ombudsmanlık gibi kurumlar bunlara 
örnek verilebilir.

 Türkiye’de hem Kamu Denetçiliği 
Kurumu hem de kurul üyesi olarak 
görev yaptığım Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu ayrı ayrı yapılandırılmış 
bulunmaktadır. Bu kurumların çalışma 
prensibini her ülke kendi iç dinamikle-
rine göre özgürce belirleyebilmektedir. 
Paris Prensipleri çerçevesinde ulusal in-
san hakları kurumlarının; kuruluşunun 
yasal veya anayasal dayanağa sahip 
olma, Hükümetten bağımsız olma ve 
özerklik, İnsan haklarının korunması 
ve güçlendirilmesi için geniş yetkilere 
sahip olma ve yeterlilik, Üye seçiminde 
ve tayininde çoğulculuk ve bağımsız-
lığın sağlanması, Yeterli mali kaynak 
ve mali özerklik, Sivil toplum ve devlet 
arasında köprü olma gibi özellikleri 
taşıması beklenmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’da bir kö-
peğe uygulanan vahşet haberi halkı de-
rinden üzdü. Hayvan hakları konusunda 
kanuni bir düzenleme yapılacak mı?  

Geçtiğimiz günlerde AK Parti 
Ankara Milletvekili, TBMM Çevre 
Komisyonu Üyesi Nevzat Ceylan, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda 
hayvanları koruma yasasıyla ilgili 
ciddi bir çalışma olduğunu belirtti. 
Bu nedenle bildiğim kadarıyla evet 
yapılacak. Hayvana yönelik şiddete 
karşı düzenlenen torba yasa tasarısında 
‘hayvana şiddet’ artık ‘kabahat’ yerine 
‘suç’ sayılacak. Buna göre suçlular 
için 10,5 yıla kadar hapis cezası 
öngörülüyor. Tabi ki bu konunun 
müspet olarak halledilmesi hususunda 
sadece cezai müeyyideler de yeterli 
değildir. Öncelikle yetiştirmekte 
olduğumuz nesillerimizi Vatan ve 
Millet sevgisiyle ve de Yunusumuzun 
veciz bir ifadeyle dile getirdiği; 
“Yaratılanı severiz, Yaratandan ötürü” 
prensibi çerçevesinde ahlaklı bireyler 
olarak eğitmek ve hayata hazırlamak 
zorundayız. Vicdanlı, insaflı, sorumlu, 
dengeli, saygılı çevre ve tabiat dostu 
evlatlar yetiştirebilirsek sorunu da 
aşmış oluruz diye düşünüyorum. 

Temel insan hakları konusunda farkın-
dalığımız nasıl artacak?

Farkındalığın artırılmasının birinci 
şartı hassasiyet, empati ve toplumsal 
duyarlılıktır. Yani bir bağlamda insan 
haklarına saygı gösterilmesi ilk planda 
bir ahlak, kültürel bir meseledir, ahlaki 
bir davranış biçimidir. Bu nedenle esa-
sen hepimize çeşitli roller düşmektedir. 
Toplum olarak daha fazla duyarlı olmak 
zorundayız. 

Farkındalığın 
artırılmasının birinci 

şartı hassasiyet, 
empati ve toplumsal 

duyarlılıktır. Yani bir 
bağlamda insan 

haklarına saygı 
gösterilmesi ilk planda 

bir ahlak, kültürel bir 
meseledir, ahlaki bir 

davranış biçimidir. 
Bu nedenle esasen 

hepimize çeşitli roller 
düşmektedir. 

Birleşmiş Milletlerin 
mevcut yapısının, 
kurucu üye ülkeler 
birlikte onaylamadan, 
karar vermeden 
değiştirilmesi mümkün 
gözükmemektedir. 
Bu tür eleştiriler 
sık sık yapılıyor. 
Bosna’da katliamlar 
olurken de İslami 
çevreler BM’nin 
sessiz kalmasını 
eleştirmişti. 



Çok uzun, çok çetin, çok 
kıymetli  bir serüven  İnsan 
Olmak!
 Yaradan’ın düşü, halifesi, 
nefesinin payidarı olup,   

 kutsal ve girift bir yolculuğu 
sürmek, yani yaşamak.
   “HAYAT KENDİNİ ARAYIŞTIR” 
Anne karnından itibaren dünya ile 
etkileşim halindeyiz.  Duyumsadığımız 
her uyaranla gelişmekte,  ilkel 
refleksler göstermekteyiz. İlk çocukluk 
dönemi de böyle devam ederken 
yavaş yavaş bilinç devreye girer ve 
olgunlaşmaya başlarız. Bu bilinçlilik 
haliyle hayatı bir şekilde sürdürürken 
çok zaman zorlanırız.  Haksızlığa 

uğrar, hatalar yapar, düşer-kalkar, 
bazen kendimizi bazen diğerlerini 
suçlar, kâh savaşır kâh kaçarız. Bunun, 
en iyi ihtimalle sınanmak olduğunu 
düşünür mevcut sistemde sürükleniriz. 
Aslında yaşadığımız olaylar bizi bize 
hatırlatmak, potansiyelimizi açığa 
çıkartmak için çeşitli senaryolarla 
karşımıza çıkar.  Biz ise kendimizi 
korumak adına olabildiğince zorlayan 
olaylardan kaçarız. Biz kaçtıkça da, 
onlar peşimizi bırakmaz...
Burada esas amaç “Yüksek Benliğimize” 
erişmek için “Kendilik Yolculuğuna” 
çıkmaktır. Kendilik Yolculuğu, insanın 
kendini fark etmesi, tanıması, onarması 
ve geliştirmesi sürecidir. Ölene kadar 

da devam eder.
2500 yıl önce: “KENDİNİ BİL KENDİNİ 
TANI” demiştir SOKRATES.
Tüm kadim öğretilerde dinlerde 
kültürlerde insanın kendine 
dönmesi, kendini tanıması, kendini 
bilmesi yani tekâmül etmesi salık 
verilir.
“İLİM İLİM BİLMEKTİR
İLİM KENDİN BİLMEKTİR
SEN KENDİNİ BİLMEZSİN 
Bu NİCE OKuMAKTIR” der  
YuNuS’umuz.
Peygamber efendimize: “İnsan 
Rabbini ne zaman tanır? sorusu 
sorulduğunda, Hz. Peygamberin 

YARADAN’IN

DÜŞÜYÜZ

cevabı:
“KENDİNİ BİLDİĞİ ZAMAN” şeklinde 
olmuştur.
“BENLİĞİMLE KuRDuĞuM İLİŞKİ 
EBEDİDİR.”
BİZİM HAYATTA ÜÇ ÇEŞİT İLİŞKİMİZ 
VAR:
1- Kendimizle
2- Diğerleriyle
3- Yaradanla

Doğduktan itibaren diğerleriyle 
ilişkilerimiz başlar. Sonra Yaradan’ı 
anlamaya ve iyi bir kul olmaya çalışırız. 
Fakat kendimizle nitelikli bir ilişki 
kurmayı ihmal ederiz. Kendimizi hep 
diğerlerinin gözlerinde görmeye çalışır,  
güvende olmak için, onaylanmak 
için, kabul görmek için, iyi biri olmak 
için diğerlerinin kuralları ve arzularına 
uyum sağlarız. Derken mutsuz 
hissederiz, çünkü içimizdeki biz, bir 
kuytuda kalakalmıştır. 

 Yaradan milyarlarca olasılık 
arasından bizi var etmeyi dilemiş ve 
tüm nimetlerini bize sunmuştur. HER 
BİRİMİZİN İÇİNE DE ADIMIZA  ÖZEL BİR 
TOHuM YERLEŞTİRMİŞTİR. Dileği ise 
sadece o tohumu sağlıklı bir şekilde 
büyütüp meyvelendirmemizdir...

Bunun için tam donanımla 
dünyaya geliriz fakat yolculuk en 
başından itibaren çetindir. 

Anne karnı süreci...
Doğum  süreci...
İlk ilişki...
Ve diğerlerinin  de etkileriyle köken 

inançlarımızın oluşması...
Tüm bunlar bizi şekillendirir, 

kalıplara koyar, sınırlar, böylece 
tohumumuz ışıksız, susuz, havasız 
çürümeye terk edilir.
DÜNYADAKİ VAROLuŞuMuZuN  
 BİZE YÜKLEDİĞİ EN BÜYÜK 
SORuMLuLuK NEDİR?
VE YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDEKİ   
EN BÜYÜK GÜNAH?
En büyük sorumluluğumuz bizi 
yeryüzüne halife seçen Yaradan’ın 
emeğini yani potansiyelimizi açığa 
çıkartmak, en büyük günahsa o varlık 
tohumunu çürütmektir. 
Kendi varlığını gerçekleştirmek 
dediğimiz şey, aslında büyümek 
nebat, nabit olmak, abd, ibadet etmek, 
hepsi aynı kökten gelen manalardır. 

İbadetlerin en yücesidir. 
“Çünkü yürüteceğimiz en uzun ilişki 
kendimizle kurduğumuz ilişkidir.
Diğer ilişkiler gelir ve gider.
Sonsuza kadar birlikte olacağımız kişi 
kendimizizdir. “
KENDİMLE YOLCuLuĞA NEREDEN 
BAŞLAMALI?

FARKINDALIK ve uYANIŞ: Öncelikle 
benliğimizi alabora eden yaşam 
nehrinin kıyısına çekilip nefeslenelim, 
olan bitene ve kendimize dışarıdan 
bakmaya çalışalım. Sezen Aksu’nun 
“oturup yıldızlardan bakalım 
dünyadaki resmimize” dediği gibi… 
“Ben bu koşturmacanın içinde 
olmazsam  dünyanın dengesi bozulur” 
ilizyonundan sıyrılalım. İnanın, biz 
yeterli olsak da olmasak da, hatta 
olsak da olmasak da,   bebeklerimiz 
büyümeye, mevsimler dönmeye, 
çocuklarımız hayatı öğrenmeye, 
insanlar yaşamını sürdürmeye, hastalar 
iyileşmeye, savaşlar bitmeye, ailemiz 
varlığını devam ettirmeye, komşumuz 
birilerine dertlenmeye, evlerimizde 
düzen sürmeye devam edecektir… 

Durup, “ben neredeyim, neden 
buradayım, neye ve kimlere hizmet 
ediyorum, hangi kök inançlarımın, 
zaaflarımın ve nelerin etkisiyle bana 
ait olmayan gerçekliğin içinde 
savruluyorum? Benim asıl ihtiyacım 
ve yaradılış sebebim ne? Tüm bu 
curcunayı yaşamam gerekli mi? Ne 
için?

 Ne kadar değerli olduğumun 
farkında mıyım? Biricikliğimin? 
Derinliğimin? Potansiyelimin? 
Başkalarına gösterdiğim sevgiyi, 
saygıyı, şefkati, anlayışı kendime 
gösteriyor muyum? 

Hep dışarıdan beklediğim ve hayal 
kırıklığına uğradıkça vazgeçtiğim 
özeni ne kadar kendime gösteriyorum. 
Birliktelik ihtiyacım kadar bireysellik 
ihtiyacımın farkında mıyım ve bu 
hakkımı gözetiyor muyum? 

Suçluluk duygularımın, değersizlik 
duygularımın, duygusal zayıflıklarımın 
güçlenmesi için kendime içtenlikle, 
sabır ve merhametle sarılıyor muyum? 
Güçlenmek için eksik, kusur ve 
yanlışlarımla kendimle yüzleşebiliyor 
muyum? Yaşamımdan çok şey 

götüren, enerjimi aşağı çeken sıradan 
bir arkadaşa gösterdiğim tahammülü 
kendime gösterebiliyor muyum? 

Hadi, yargılamadan, 
yorumlamadan, ayıplamadan kendine 
bak, sonra çevrene ve ilişkilerine. Fark 
etmeden değişim başlamaz. İyileşme 
olmaz. Gelişim sağlanamaz.  

Evet fark etmek değişimin 
sorumluluğunu almak gibi bir 
yük olarak görünse de, inanın 
iradenin hakim olmadığı bir hayatta 
savrulmaktan bin kat değerli ve iyidir. 

KABuL ve AF: Fark etmek iyilik ve 
değişimi hediye ettiği gibi, kayıplara, 
aldanış ve haksızlıklara öfke ve acıyı 
da getirir, hem kendimize hem 
diğerlerine… Burada da kabule 
geçmek ve affetmek bize iyi gelecek 
olandır. “Bağışlamak yalnızca, negatif 
duyguları bırakıyor olduğumuz 
anlamına gelir. Duyguları hissetmiş, 
bunları işlemiş ve serbestleştirmiş 
olduğumuz anlamına gelir.” Bize iyi 
geldiği için bizi özgürleştirdiği için 
affetmeliyiz. 

ÇABA ve DEĞİŞİM: Kendimizi, 
yani mizacımızı, eğilimlerimizi, 
duygularımızı, güçlü ve zayıf 
yanlarımızı, ilişki stillerimizi tanımak 
için bilgiye, ulaştığımız bilgiyle 
kendimizi zorlamadan fakat istikrarla 
çabaya ve değişime emek vermeliyiz. 

Böylece kendimizle barışık, mutlu, 
huzurlu ve keyifli oluruz ki; bu da 
yaşamla, diğerleriyle, Yaradan’la barışık 
ve uyumlu olmayı getirir.  Varlığımız da 
anlamını böylece bulur. 

“Yaşamdaki asli görevimiz, her 
birimizin derinlerindeki potansiyele 
erişmektir. Böylelikle içimizdeki tırtıl 

kelebeğe dönüşür. “   Jung

YAZARYAZARYAZAR
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RÖPORTAJ 21. YÜZYILIN NENE HATUNU 
FETHİYE KUBAL:

Bayrak namustur. Bu Benim namusum. namusuma 
sahip çikmaliyim. hepimiz sahip çikmaliyiz.

İ ngiltere’nin başkenti 
Londra’daki olayda Türk 
bayrağını teröristlere vermeyen 
Fethiye Kubal Londra’nın 
kuzeyindeki evinde vatan 

sevgisini, bayrak sevgisini ve yaşanan 
talihsiz olayı anlattı.

Fethiye Hanım bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
55 yaşındayım, evliyim. 16 yıldır 
Londra’da yaşıyorum.
Fethiye Hanım, olay nasıl gerçekleşti?
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
İngiltere Başbakanı Theresa May 
ile yaptığı görüşme öncesinde 
desteğimizi göstermek üzere 
Londra’nın merkezindeki Başbakanlık 
binasına gittik.  Gösteri alanına 
vardıklarında ilk olarak terör örgütü 
PKK yandaşlarını gördüm. Türk 
hükümetini destekleyen göstericilerin 
nerede toplanacağını burada görev 
yapan bir İngiliz polisine sordum 
ancak polis bizi sağlıklı şekilde 
bilgilendirmedi. Olay kendiliğinden 
hızla gelişti.

Türk göstericilere saldırı girişimi 
başlayınca ne yaptınız?
Türk Bayrağı taşıyan genç göstericiyi 
gördüm ve yanına doğru ilerledim. 
Bu sırada PKK yandaşı bir gösterici 
ise elinde sopayla bu gence saldırı 
girişiminde bulundu. 

Saldırgan engelli aracınızı  
görmedi mi?

PKK sempatizanı engelli aracını 
gördüğü halde, elimden bayrağı alma 
teşebbüsünde bulundu. Bu nedenle 
travma yaşadım. Saldırganlar benim 
engelli olduğumu biliyordu. Bir bayanı 
arkama geçerek  itmesi çok üzücü bir 
olay. Bir de bayrağımı elimden alması. 
(Engelli aracını) Arabamı görüyorsun. 
Bana mı gücün yetiyor? Çok üzgünüm. 
Allah kahrı perişan etsin. Allah 
Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik 
etmesin. İyi ki var Cumhurbaşkanımız. 
Biz onun için oradaydık o gün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi telefonla 
arayınca ne hissettiniz?
Cumhurbaşkanım görülmemiş 
bir Cumhurbaşkanı. Allah ondan 
razı olsun. O telefon ettikten sonra 
ben rahatladım. Ama bekliyordum 
arayacağını. ‘Benim Cumhurbaşkanım 
beni arayacak’ dedim. Çünkü ben 
Türkiye’nin bayrağını temsil ettim. 
Bu (sadece) benim bayrağım değil, 
milletimin bayrağı, ülkemin bayrağı, 
bu hepimizin bayrağı. Kendiliğinden 
yaptığım bir şey yok. Allah beni 
yönlendirdi. O aşka bu düşürdü beni. 
Elhamdülillah, yüzyılda gelen bir 
Cumhurbaşkanımız var. Allahütealâ 
onu bizim ülkemize nasip etti. 
Keşke İslam Âlemi de ona destek 
olsaydı. Bütün Arap ülkeleri de keşke 
ona destek olsaydı. Daha başarılı 
olacağımıza inanıyorum. Ama az 
kaldı. Allah Cumhurbaşkanımız’ın 
yolunu açık etsin. Allah ayağına taş 

değdirmesin. Türkiye’nin Londra 
Başkonsolosu Çınar Ergin’in de olayın 
hemen ardından beni aradığı. Dedi 
ki, ’Fethiye hanım biz buradayız’. 
‘Konsolosum biliyorum siz oradasınız, 
biz de buradayız. Siz yoksanız biz 
yokuz. İyi ki varsınız.’ Dedim. O’nun 
beni araması çok mutlu etti, çok 
teşekkür ettim kendilerine. 

Sizce Bayrak nedir?
Bayrak namustur. Bu benim namusum. 
Namusuma sahip çıkmalıyım. Hepimiz 
sahip çıkmalıyız.

  BAYRAK
NAMUSTUR
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SALİHA
SAĞDIÇ

bademlimon@gmail com

Yeşilçam filmlerini 
sevmeyen var mıdır 
bilmiyorum? Kabul 
etmek gerekir ki 
alternatifinin olmadığı 

yıllardı ve hemen hepimiz birçoğunu 
hatırlıyoruzdur. Hatta bazılarını 
defalarca izlemişizdir. 

Eh zaten hemen hepsi birbirine 
benzeyen hikayelerdi ve bazılarının 
neredeyse müzikleri bile aynıydı. 
Karakter oyuncuları vardı mesela, 
her filmde aynıydı onlar. Zavallı 
Erol Taş’ın hain, alçak, namussuz bir 
adamı oynamadığı film yok sanırım. 
Adamcağıza ölmeden ton ton aile 
babası oynamayı çok görmüşler. Aliye 
Rona’ya da müşfik, sevecen, iyi kalpli 
bir kadını oynamak kısmet olmadı 
sanıyorum. Hep fettan, nemrut, 
kötülüklerin anası rolünde izledik 
kendisini. Üstelik filmlerin başında 
bunların borusu ötüyor gibi gözükse 
de sonları hep çok feci biterdi, 
çoğunlukla iyiler kazanırdı. 

İyi adamlar  belliydi, onlar da hep 
saf kalpli, naif, iyilik timsali amcaları 
oynadılar. 

Hulusi Kentmen’i, Münir Özkul’u 
hep iyi kalpli, sevecen, doğruluk 
ve adalet timsali rollerde gördük. 
Ekonomik seviyeleri bile belliydi 
ilginç bir şekilde. Hulusi Kentmen 
genellikle yüksek ekonomik düzeyde 
insanların arasındaki iyileri, Münir 
Özkul ise düşük gelir seviyesindeki 
iyileri temsil ediyordu. Münir Özkul’u 
fabrika patronu rolünde hiç izlemedik 
sanıyorum. En zengin hali, Hababam 
Sınıfındaki Mahmut Hoca rolüydü. Ona 
da ne kadar zengin denirse artık. 

Her şeyin yerinin bu denli belli 
olduğu yerli sinemanın olmazsa 
olmazlarından biri de kötü, fesat, hain, 
türlü düzenbazlık peşinde olan imam/
hoca karakterleriydi. 

Özellikle Kemal Sunal filmlerinde 
bu karakterlere sıkça rastlanırdı. 

Beyaz sakallı, nispeten masum yüzlü, 
akça pakça dedeler şeklinde değil 
de mutlaka pis suratlı, çirkin gülüşlü, 
mümkünse bakımsız, pespaye tipli 
adamlar olurlardı genelde. Görüntü 
algısı önemli tabii. 

Dindar insanları, hocaları, imamları 
çirkin, bakımsız, pis bir görüntüyle 
eşleştirdiklerine göre geriye 
karakterlerindeki çirkinlikleri işlemek 
kalırdı.

Nerede kötü bir haslet varsa 
köyün imamında olurdu mesela. 
Dolandırıcılık, yalancılık, sahtekarlık... 

Felaket tellalı olurdu bir kere, halkı 
cehennemle tehdit eder, “yanacaksınız” 
der, sevgi değil, öfke dili kullanırdı. 

Büyü, muska gibi ne kadar çirkin 
şey varsa uğraşır; hatta bu yolla 
kadınlara, genç kızlara sarkıntılık 
yapardı. 

Dindar karakterleri, olumsuz 
özelliklerle eşleştirme hali Yeşilçam’la 
sınırlı kalmadı tabii. Günümüzde de 
dizi ve filmlerde devam ediyor. 

Bir an için yerli dizi ve filmlerin, bu 
ülkenin dini yapısını bilmeyen kişilerce 
izlendiğini düşünelim. Karakterlere 
bakarak nasıl çıkarımlarda bulunurlardı 
merak ediyorum açıkçası. Çünkü dini 
olgular yakın zamana kadar tamamen 
yok sayılıyor, görmezden geliniyordu. 
Yahut yukarıda anlattığım gibi 
oldukça olumsuz örnekler üzerinden 
gösteriliyordu. 

Dizilerde ya da filmlerde başörtülü 
bir karaktere rastlamak yakın zamana 
kadar neredeyse imkansızdı. En fazla 
evin hizmetçisi, babaannesi ya da 
çocukların dadısı başörtülü olurdu. 
O da geleneksel bir örtünme şekliyle 
elbette. 

Tahsilli, genç ve meslek sahibi bir 
karakteri başörtülü olarak görmek 
mümkün değil. 

Cuma ya da bayram namazı 
dışında namaz kılan karakter bulmak 
neredeyse imkansız. 



Pursaklar Belediyesi Spor 
Okulları projesini hayata 
geçirdi. Proje kapsamın-
da taekwondo, voleybol, 
futbol, basketbol, kick 

boks ve jimnastik eğitimleri Kapalı 
Spor Salonunda başladı. Çarşamba, 
cumartesi ve pazar  günleri Pursaklar 
Belediyesi Kapalı Spor Salonunda 
devam eden taekwondo, voleybol, 
futbol, basketbol ve kick boks eği-
timleri ile öğrenciler sporla tanışıyor. 
Salı ve Perşembe günleri ise jim-
nastik eğitimi veriliyor. Mevcut milli 
sporculara ilaveten geleceğin milli 
sporcularını yetiştirmeyi hedefle-
yen Pursaklar Belediyesi, yenilenen 

kapalı spor salonunda, son tekno-
loji ve uzman antrenörler eşliğinde 
çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan 
eğitimler sürerken diğer taraftan 
yeni kayıtlar alınmaya devam ediyor. 
Kayıt yaptırmak isteyenler Yavuz 
Bulvarı üzerinde bulanan Pursaklar 
Devlet Hastanesi karşısındaki Kapalı 
Spor Salonuna başvurarak spor hiz-
metlerinden faydalanabilecek. Spora 
ve sporcuya değer veren Pursaklar 
Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Bütün 
yavrularımızı spor okullarımıza davet 
ediyorum. Çünkü spor; dostluk, 
kardeşlik ve sağlık için vazgeçemeye-
ceğimiz bir değerdir” diyerek herkesi 
spor yapmaya çağırdı. 

Pursaklar Belediyesi
sPor okulları Başladı

Kamuoyunda ‘İmar Barışı’ 
olarak bilenen 7143 sayıyı 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılanması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanunun 
yayımlanmasıyla Pursaklar 
Belediyesi de vatandaşın 
başvurularını almaya devam 
ediyor. İmar mevzuatına 
veya ruhsata aykırı yapıları 

kapsayan yasa gereği, 
mevzuata aykırı olarak 
yapılan yapılara yapı kayıt 
belgesi vermek suretiyle 
imar sorunları çözülüyor. 
31 Aralık 2017 tarihinden 
önce ruhsatsız veya ruhsat 
eklerine aykırı yapılmış kırsal 
ve kentsel alanlardaki tüm 
yapılar İmar Barışı kapsamına 
giriyor.

İmar barışından faydalanmak 
ıçın başvurular dEvam EdİyOr

BÜLTEN
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Oruç tutanlar için de durum pek 
farklı değil. Dizilerde en fazla evin 
hizmetçisi, müştemilat takımı ya da 
babaanne dede rolündeki kişiler oruç 
tutar. 

Yahut oruç tuttukları için huysuz 
ve nemrut olan karakterler izleriz. 
Henüz oruç tutmanın sukünetini, 
dinginliğini ve huzurunu yaşayan bir 
dizi karakteri çıkmadı. 

Yine gelir düzeyi yüksek kişilerin 
dizilerde oruç tuttuğu, namaz kıldığı 
falan görülmez. En fazla yoksul 
kesimden birileri oruç tutar. Bizimkiler 
dizisinde holding çalışanı Şükrü 
Bey’ler değil kapıcı Cafer ve ailesi oruç 
tutardı örneğin. 

Bir de dua, şükür ve teslimiyet 
gibi konular var ki, sanırım en içler 
acısı da bu... Dizilerin özellikle erkek 
karakterleri hiçbir şeyden korkmayan, 
kimseye eyvallahı olmayan, güçlü 
kahramanlardır. Başları kimsenin 
önünde eğilmez. Olmadık şeyler 
yaşarlar ama yine de kimseye boyun 
eğmezler. Mutlaka dönüp dolaşıp 
kurtulurlar bir şekilde çünkü. Onları 
hiçbir zaman ezik, perişan ve çaresiz 
görmeyiz. 

Dolayısıyla dua edip, yalvarırken 
de göremeyiz. Allah’a karşı bile olsa 
düşkün görünmezler. En fazla yukarı 
bakarak, (asla el açma, diz çökme 
olmaz) diklenen bir konuşma tarzıyla 
Allah’a ayar verdiklerine şahit oluruz. 
Sanki yaratıcı ile değil de arkadaşları ile 
konuşuyor gibi olurlar. 

Ne de olsa onlar her şeyin 
üstesinden gelir ve kimseye ihtiyaçları 
yoktur. Son zamanlarda bu durumun 
bir kaç istisnası olduğunu da 
söylemeden geçemeyeceğim. 

Ekranlarda alışık olmadığımız bir 
imam karakteri izlemeye başladık. 
İyimser, sevecen, insanları tatlı dille 
sürekli iyiliğe ve güzelliğe teşvik eden, 
insana dair ne kadar güzel özellik varsa 
taşıyan bir imam karakteri. 

Yine aynı dizide, Ramazan ayı 
boyunca tüm aile oruç tuttu. Öyle 
sadece yaşlılar değil neredeyse tüm 

karakterler. Üstelik bir iftar bir sahur 
sahnesi gösterilip, geçiştirilmedi. 
İlginçtir haftalar boyu; iftar, sahur, 
teravih gibi birçok dini öğeye yer 
verildi. 

Tüm bunların yanı sıra dizide 
başarılı, yardımsever, iyi özelliklere 
sahip bir avukatı da başörtülü genç bir 
kadın olarak izledik. 

Bunun yakın zamandaki ilk örneği 
ise; romanlardan dizi yapma akımının 
başladığı dönemde,  Şule Yüksel 
Şenler’in Huzur Sokağı isimli eserinin 
diziye uyarlanmış halinde görmüştük. 
Yerli diziler içinde devrim sayılabilecek 
bir olaydı. Teması tamamen dini olan 
ve çok da izlenmeyen kanallarda 
yayınlanan, pek tanınmayan 
oyuncuların oynadığı diziler haricinde 
ilk kez; çok izlenen bir kanalda üstelik 
tanınmış oyuncuların oynadığı bir 
dizinin başrolünde başörtülü bir genç 
kız gördük. Üstelik tahsilli, meslek 
sahibi ve dindar olmasına rağmen 

iyi insan özellikler taşıyan bir aileye 
sahip... 

Sonrasında Diriliş dizisi; ağzından 
Allah adı düşmeyen, Allah’tan korkan, 
inançlı karakterleri ile dizilerdeki 
olumsuz din algısını tamamıyla tersine 
çeviren en büyük ve en başarılı dizi 
oldu. Bu sebeple özellikle muhafazakar 
kesim bu diziye sahip çıktı ve 
senelerce izlenme rekorları kırdı. 

Tüm bunlar yerli diziler için bir 
değişimin habercisi midir bilmiyorum? 
Ama yerli dizi ve filmlerdeki olumsuz 
din algısının değişmesi için umarım bir 
başlangıç olur. 

Karakterler; Ramazan bitince 
Şevval orucuna başlasın, beş vaktin 
yanına beş daha katsın, hacdan gelsin, 
umreye gitsin demiyorum. Ama en 
azından artık her dizide en azından 
bir tane inançlı, namaz kılan, yaşlı 
olmadığı halde oruç tutan, babaanne 
olmadığı halde başörtülü olan karakter 
olsun; tıpkı gerçek hayattaki gibi... 

YAZAR
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Dünya Kickboks 
Şampiyonu İbrahim 
Telli, alanında uzman 
ve tecrübeli sporcularla 
Ankara’ya sağlık getiriyor.

Merhaba İbrahim bey sizi   
tanıyabilir miyiz? 

1984 Ankara doğumluyum. 
7 yaşında Taekwondo ile  spora 
başladım. Babam eski bir boksor 
o teşvik etti. Önce boksla başlayıp 
daha sonra Kickboks ile devam 
ettim. 6 aylık sporcuyken  Türkiye 
Şampiyonu oldum. 17  Kez Türkiye 

şampiyonluğum var. 4 kez Avrupa 
şampiyonu ve 5 kez Dünya şampiyonu 
oldum. Şimdilerde ise kendi açmış 
olduğum spor salonunda eğitmenlik 
yapıyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerden 
de şampiyon olanlar oldu.
Spor salonunuz nasıl? Hangi 
branşlarda hizmet veriyorsunuz?

Yüzme, CorssFit, Aletli Pilates, 
Kickboks, Muaythai, MMA, Fitness, 
Fonksiyonel Antrenman hizmetlerini 
birebir veriyoruz. 700 metrekarelik 
alanımız var. Ankara’da bu konseptte 
bir spor salonu yok. 

ŞAMPİYONA 
YAKIŞIR SALON

DÜNYA KİCKBOKS ŞAMPİYONu  İBRAHİM TELLİ 
SPORu SEVDİRMEK İÇİN KOLLARI SIVADI

EREN YUNUSOĞLU- 
ÖĞRENCİ (23)

“Regnum Sports sayesinde 
hayatımda ilk kez en uzun süre spor 
yaptığım dönemdeyim”

Tavsiye üzerine Regnum Sports’a 
başladım. İlk geldiğimde 130 kiloy-
dum. Yemek yemeye aşırı düşkün 
birisiyim, özellikle tatlıya çok düşkü-
nüm. Başlarken de bunu söyledim. 
Önce psikolojik olarak çok destek 
oldular. Daha sonra çok sıkı antren-
manlar yaptık. Boksla başladık 1 
ayda 8 kilo verdim. Kilo verebildiği-
mi görünce daha da motive oldum 
ve devam ettim. Daha önce de spor 
salonu serüvenim oldu ama İbrahim 
hoca gibi ilgilenen kimse olmamıştı 
ve devam edememiştim. Hayatımda 
en uzun süre spor yaptığım dönem 
bu dönem oldu. Hatta İbrahim hoca 
sayesinde Kickboks’u profesyonel 
olarak sürdürmeyi düşünüyorum.

Hatta Ankara’da tekiz diyebilirim. 
Çok farklı bir spor salonuyuz. Alanında 
uzman ve tecrübeli 12 eğitmenle 
hizmet veriyoruz. uzun zamandır spor 
camiasında olduğum için uzman ve 
tecrübeli eğitmenlerle buluşmam zor 
olmadı. Eğitmenlerimizin çoğu milli 
sporcu.

ANKARA’DA BU KONSEPTTE  
TEK SPOR SALONUYUZ
Üyelerinizin memnuniyeti nasıl?

Çok ciddi sonuçlar alıyoruz. 5-6 
ay içerisinde 130 kilodan sağlıklı bir 
biçimde 90 kiloya düşen üyemiz var. 
10 antrenmanda sağlıklı bir şekilde  
12 kilo veriyor üyelerimiz. Boy, kilo, yaş, 
cinsiyete göre kişiye özel diyet  
ve program uyguluyoruz.  
Beslenme programıyla, progamın 
uygulanışıyla hatta uyku düzeniyle 
yakından ilgileniyoruz. Arkadaş gibi 
oluyoruz. Bizim işimiz sadece salonda 
ilgilenmek değil. Bence daha da 
önemlisi dışarıdayken de ilgilenmek. 
Çünkü burda 1 saat spor yapıp dışarıda 
bu disipline uymazsanız sonuç 
alamazsınız. Biz en iyi sonucu almak için 
uğraşıyoruz.

Spor salonu sahibi olarak   
gözlemleriniz nelerdir?

Eğitmen belgesi almak kolaylaştı bu 
yüzden spor salonlarında tecrübesiz 
antrenör sayısı da çoğaldı. Spor salon-
larının eğitmen kadrosu da bu yüzden 
sürekli olarak değişir, en büyük sorun da 
bu olur. Bizim salonumuzda bu zamana 
kadar köklü eğitmen değişikliği hiç ol-
mamıştır. Tecrübesiz eğitmen ve sürekli 
değişen kadro da üyelerin spor motivas-
yonlarını kırar. İnsanlar artık bilinçlendi. 
Bir hareketin nasıl doğru yapıldığını 
internetten izleyip öğrenebiliyorlar. Eğit-
menin yanlış yönlendirmesini farkede-
biliyorlar. Bu yüzden tecrübeli eğitmen 
çok önemli. Birçok üyemiz maalesef 
başka salonlarda yanlış yönlendirme so-
nucu sakatlandıklarını söylüyorlar. Bizim 
için sakatlanmadan sağlıklı biçimde spor 
yapmak önemli bir husus.
Sporseverlere söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Spor her daim hayatlarında olsun. 
En önemlisi severek yapsınlar. Bizler 
Regnum Sports ekibi olarak en önemli 
amacımız sporu sevdirmek. Gelen 
üyelerimize yakın arkadaşı gibi destek 
oluyor, motive ediyoruz

RÖPORTAJ: ELİF YAVUZ
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M
emleketimdeyim. Bizim bura-
lar yemyeşildir. 
Nefes alırken bin bir tonunu 
koklarsın yeşilin.
Odamın arka penceresi muh-

teşem bir elma ağacına komşuluk eder. 
Cama yaslanıp uzun uzun düşünmeyi 
severim bende. Bu defa aklımda şu var: 
Elma diye düşündüğümüz, bildiğimiz 
kelimenin kaç çeşit karşılığı var bizde? 
Kaç resimde can bulur bu elma, kaç 
hayatı temsil eder?
Adem’le Havva’yı cennetten kovduran 
tuzak elmayla, bugün toplumları pe-
şinden sürükleyen teknolojik elma aynı 
mıdır? Dalında seyretmeyi sevdiğim; hiç 
dokunulmasın, keşfedilmesin istediğim 
dalında elmayla, pazarda, tezgahta ser-
gilenmiş, iyileri arkaya sıkı sıkı gizlenmiş 
satılık elma aynı şeye mi hizmet ediyor? 
Bilimsel adı larinks tümseği olan, halk 
arasında Adem elması olarak adlandırdı-
ğımız şey aslında Hz. Adem’in boğazına 
takılan yasak elmayı mı işaret eder yoksa 
erkeklerde cinsiyetin mutlak belirleyicisi 
midir bu elma?
Kelimeler hızla akıp geçiyor zihnimden. 
Her kelimeyle oynamak istiyorum. Anlı-
yorum ki yaşamı kelimeleriyle görüyor 
insan. Bazıları görselliğiyle zihinde can 
bulurken bazı kelimeler hissettirdikle-
riyle var oluyor iç dünyamızda. Elma 
deyince hepimizin aklına ilk önce kırmı-
zı yada yeşil renkte bir yuvarlak belirir. 
Sonra belki “elma dersem çık armut 
dersem çıkma” döneminin sokaklarında 
geziniriz. Ama önce bir görüntüdür 
elma. 
Düşündükçe bir elma girdabında 
buluyorum kendimi. Sahi bir kelime kaç 
farklı çeşidiyle kuşatabilir bizi? Bir kelime 
aynı kalırken nasıl olur da bize verdiği 
anlam bu kadar değişebilir. Bunu her 
kelime için düşünebilir miyim? Mesela 
kuş, çiçek, bulut, yağmur… Mesela 
çocuk. 
Bir dakika! Galiba bu kelimede duraca-
ğım.

Çocuk…
İçimdeki çocuk mu, yoksa tam şu an 
bir futbol topuna vurup kahkaha atan 
çocuk mu?
Kız çocuk mu, erkek mi?
Kamplarda yaşayan, hayatın umudu 
gülüşüne saplanmış mülteci çocuk mu, 
Eminönü’nde tam o  bildiğiniz köşede, 
bakmadan geçip gittiğimiz mendil 
satan çocuk mu?
Sokak çocuğu mu, öksüz çocuk mu?
İngiliz çocuk mu, Suriyeli çocuk mu?
Çocuk kelimesini evirsek de çevirsek 
de değişmeyen bir şeyi var değil mi? 
İnsana ait bir kelime olduğu için mi? İn-
sanlık ondan geldiği için mi? Hayır, hayır 
biz insan kelimesini de çoktan tükettik. 
Burada başka bir şey olmalı. Düşünüyo-
rum, bu kelimenin yaşamı değişse de 
kendisi değişmiyor. Özünde bir şey var 
onu aynı kılan. Dalında elmayla, tezgah-
taki elma gibi değil evindeki çocukla, 
sokaktaki çocuk… 
Çocuk kelimesi kabını takmıyor. Çocuk 
deyince milyonlarca farklı insanda, 
milyonlarca farklı görüntü belirir. Ben 
pembe etekli, sarı çantalı bir kız çocuğu 
görürken, bir başkası pantolonu ve 
topuyla bir erkek çocuğu hayal edebi-
lir. Ama ilk önce duygusu gelir çocuk 
kelimesinin. Bir çocuğun olmayan 
terliğinden önce gülüşü gelir, hayatla 
olan ilişkisi gelir. Hayatı bambaşka bir 
dilde yaşıyor onlar. Kelimeleri duru ve 
sakindir. Topraktan hatıralar taşır çocuk, 
gerçekliği taşır. Haliyle onu değişmez 
kılar bu gerçeklik. 
Pozitiftir çocuk, gülümsetir.  
Huzurludur, dinlendirir.
Meraklıdır, keşfettirir.
Çocuk kelimesi özeldir.
*
Annem toplamış elmaları. Yıkamış, 
temizlemiş, bir güzel soymuş. Küçük 
kuzenimle göndermiş. Elma ve çocuk 
şimdi yan yana. Gülüyorum içimden. 
Biraz sonra yiyeceğim onları.
Sevgilerimle..

YAZAR
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YAZAR

izlerken diğer medya gruplarının tam 
tersini yapması inkar edilemez bir 
gerçek. Kimse aksini yorumlayamaz. 
Bu heyecanlı  gündemde sloganı barış 
olan bir hareket, savaşdilinden milim 
sapmadı. Bize getirisi ise sadece kaos 
dolu bir ortam sunmasıydı. Halkın 
büyük çoğunluğu nedyada bir arada 
yaşama kültürü, demokrasi dışında bir 
alternatif olamayacağının vurgulandığı 
bir dil istiyor. Ancak, bunlar modası 
geçmiş düzeyde ve uygulama ile 

değil, ahlaki bir zeminde, argümanla 
yapılmalı.
YENİ  TÜRKİYE’NİN MEDYA   
               DİLİ DE “BARIŞ” OLMALI!

Kaos sevicilerin, çatışma ve 
savaşların insanlar üzerinde ikna edici 
bir etkisinin olmadığını kabullenmeliler 
artık. Bugun bu ülkede eski devlet aklı 
yok olmuş, zorbalık dönemi bitmiştir. 
Terörle, doğru  iletişim ve dil birliği 
ile müzadele edilebilir mi? Milletin 
sesini duyuracağı mecranın medya 

olması sebebiyle, bir dil birliğini 
de ancak buradan sağlarız. Milli 
beraberlik ortak bir dil ile sağlanabilir. 
Terör örgütü eylemlerinin ve eylem 
mağdurlarının gazete ve tv’lerde çokca 
yer bulmasını eleştirebiliriz ancak 
askla destekleyemeyiz. Medya diliyle 
halkın algısının yönetilebileceğinin 
farkındayız. Terörizm medyayı araç 
olarak kullanmak isterken, medya 
mensuplarına düşen görevleri 
unutmamalıyız...

YAZAR

İ İsteğimiz sloganı barış, dili 
savaş olan bir medya değil!

Ortak bir barış dili inşa 
etmek çok zor mu? Son 
zamanlarda etkin bir biçimde 

gerginliğin hissedilebilir olması, bu 
soruları akıllara getiriyor. Yaklaşan 
seçim, miting meydanları, caddelerde  
gezen seçim araçları, broşürler, 
standlar vs... Tüm bunların yanında 
bir de ekranlarda reklam veya  açık 
oturum programlar, bazı kesimlerin 

yaptığı provokasyonlar. İşte tam da 
burada başlıyor. “bazı kesim” ve genel 
kesim” atışması! Bazen tatlı ama 
çoğunlukla yorucu.

uzlaşma mümkün görünmüyor 
maalesef. Bu noktada medya dili o 
kadar büyük bir sorumluluk alıyor ki, 
bunu görmezden gelemeyiz. Çünkü, 
barış ve esenlik olmadan hiçbir şeyi 
oluşturmak, geliştirmek mümkün 
değil bunu biliyoruz sanırım. Bizler 
siyahtan beyazlık bekleyemeyiz 

elbette zira, şiddeti savunanların barışa 
düşman olmalarından daha tabii bir 
şey olamaz. İsteğimiz loganı barış, dili 
savaş olan bir medya değil!

Süreci destekleyen bir yanın dili ile 
gündemi yorumlayan programlar veya 
yazılı görselbasını nasıl bir noktaya 
toplar da saygı çerçevesi aşılmadan bu 
yolda ilerleriz diye düşünüyorum.

Bu yüzden hükümet  yanında yer 
alan medya barışı destekleyen, çözüm 
ortağı meşrulaştıran bir yayın çizgisi 

KaOs sevicilerin, çaTışMa 
ve savaşların insanlar 
Üzerinde iKna edici bir 

eTKisinin OlMadığını 
KabullenMeliler arTıK. 

bugun bu ÜlKede esKi 
devleT aKlı yOK OlMuş, 

zOrbalıK döneMi 
biTMişTir. 

Medyada 
barış dili
eksik mi?

82 83Turuncu Dergİ / Temmuz-Ağustos 2018 Temmuz -Ağustos 2018 / Turuncu Dergİ 



RUKİYE 
KARAKÖSE

“Uzman Klinik 
Psikolog - 

Öğretim görevlisi”

YAZAR

H epimiz insan 
olmaya bir 
başka insanın 
yanında başlarız. 
Kişiliğimizin 
oluşumu ve 

gelişimi, dünyaya bakışımız hep 
bu dönemde şekillenir. Çocukluk 
döneminde önce annemizle ilişkimizi 
içselleştiririz. Onun bize davranışları, 
bize bakışı nasılsa kendimizi öyle 
algılarız. O bizi seviyorsa kendimizi 
severiz, o bize değer veriyorsa 
kendimizi değerli buluruz. Ya da tam 
tersi olur… Hepimizin içinde bu 
yansımalarla oluşmuş bir “iç anne” var. 
Onun etrafında kendi kişiliğimiz inşa 
olur.

Babayı da içselleştiririz elbette... 
Ve sonra fıtrî yapımız gereği biyolojik 
cinsimize uygun olan ebeveyni 
modelleriz, onun etrafında kendi 
kişiliğimiz oluşur. İç anne ve iç 
babayı da eksisi ve artısıyla bir ömür 
derunumuzda taşırız.

Allah’ın isim ve sıfatları, celâl ve 
cemâl isimleri/sıfatları olmak üzere 
ikiye ayrılır. Allah’ın kahr ve gazabına 
delâlet eden isim ve sıfatları celâl, lütuf 
ve rızâsına delâlet eden isim ve sıfatları 
da cemâl tabiriyle ifade edilir. Yaratıcı 
erkeği celal, kadını cemal isimleriyle 
donatır.

Rahman rahim hafız, vedûd, 
müheymin cemal isimlerine 

örneklerdir… “Rahmetim 
gazabımı geçmiştir” kudsi 

hadisinde ifade edildiği 
üzere Esma-ül hüsnadaki 

isimlerin çoğu cemal 
ismidir. 

Allah’ın isim ve 
sıfatları arasında hem 
erkekliği temsil eden 
aktif olanlar hem de 
kadınlığı temsil eden 
alıcı sıfatlar ve isimler 
vardır: Cemil-Kahhar, 
Rahmet-gazab, celal-
cemal gibi. Allah’ın 

(c.c.) “Ademi iki eliyle 
yaratması” insanda her iki 

özelliğin de bulunduğu 
anlamına gelir. İnsan hem 

Tanrı karşısında pasif, alıcı hem 
de dünya karşısında fail yani 

aktiftir. 

 “Herşey zıddıyla bilinir”. Ve yine 
yaratıcı “Düşünüp ibret alasınız 
diye her şeyi çift yarattık” demiştir. 
(Zariyat,49). Aydınlık-karanlık, eril-dişil, 
anima-animus gibi kavramlar da bu 
çift kutupluluğu ifade eder.

Kadınlar cemal isimlerine ve 
tecellilerine daha fazla sahiptir. 
Annelik vasfından dolayı, doğursun 
ya da doğurmasın her kadında şefkat, 
merhamet, empati, duygusal beceriler, 
erkeğe göre daha yüksektir. 

Erkekler ise celal isimlerine 
daha fazla sahiptir. Tabiat karşısında 
mücadele vermek zorunda oluşları, 
celali onlar için zorunlu kılar. Binlerce 
yıldır erkek savaşır, inşa eder, avlanır, 
ailesini koruyup kollar… Erkekler 
özellikle hayatın başlarında celal 
isimlerini daha fazla yaşar, ailenin 
ihtiyacı ve tabiatın dengesi bu 
yöndedir. Nitekim gençlik yıllarında 
celal özelliklerini belirleyen testosteron 
salınımı yaşlılığa göre daha yüksektir.

Erkekler ilerleyen yaşla birlikte 
kendi içlerinde cemali keşfedip 
açığa çıkarmak durumundadırlar. 
Eğer celalden cemale doğru yol 
alamazsa bir iç daralması yaşaması 
kaçınılmazdır. İbn Arabi, esmayı/
isimleri yaşayamayan birini, nefesini 
tutan birine benzetir. Bu durum bir 
çeşit “kabz” hali sayılabilir. Esmanın 
kişide açığa çıkması bir zarurettir. 
Erkekler de kadınlar da celalden 
cemale varamayınca, sert, rekabetçi, 
baskın bir varoluşa “hapsolunca” 
ölesiye sıkılmakta ve daralmaktadır.

Psikosomatik hastalıklarda 
dünya genelinde ciddi bir artış var. 
Antidepresan kullanımında ve madde 
bağımlılığında da yine ciddi bir artış 
görmekteyiz.

Cemal isimlerinin sahipleri 
olarak kurtuluş hareketinin kaynağı 
kadınlardır. Kadınlar önce cemali 
kendilerinde keşfedip yaşamalı, 
devamında da erkeklerde cemalin 
gelişimine destek olmalılar. 

Cemali Hakim Kılmak İçin…
Yeryüzünde cemali, sevgiyi, şefkat 

ve merhameti hakim kılmak için, 
eğitim sistemimizde bozulan bu 
dengeyi onarabilmeliyiz. Dünyanın 
dengesini bozan ekolojik felaketin 
sebebi, tüketim toplumudur.  Yaratıcı 
der ki: “ Ellerinizle yaptıklarınız 
sebebiyle karada ve denizde bozulma 
başladı” (Rum, 41). Celal- cemal 
dengesi bozulunca yeryüzünün 
dengesi de bozulur. Modern insan, 
yağmalıyor, yok ediyor, adı üstünde 
“tüketim toplumu”, tüketiyor... Üretim 
ağırlıklı olmak, bu sistemi tersine 
çevirmenin başlangıç noktalarından 
biri olabilir…  Dünyaya cemal 
özellikleri ritim verse idi bugünkü 
manzara bambaşka olurdu. Cemal, 
hayatın kaynağıdır.  Kainatın orkestra 
şefidir… Bugün okullarımızda dünyevi 
temelli başarı, güç ve hırs odaklı, 
rekabetçi bir eğitim sistemi mevcut. İş 
ve aile hayatında da para ve güç odaklı 
bir yaklaşım mevcut. Bu yüzden de 
evlerimizde, okullarımızda ve dünyada 
savaş ve çatışma eksik olmuyor. 
Eğitim sistemimize irfani bir kimlik 
kazandırmak gerekiyor. Bu yüzden 
eskiden olduğu gibi irfan mekteplerine 
ihtiyacımız var. 

Celal-cemal dengesinin hassas 
ayarının yapıldığı, cemalin üretildiği 
ve paylaşıldığı, sevginin, hoşgörünün, 
şefkatin ve merhametin ve yaratıcıyı 
hatırlamanın öğretildiği “irfanla 
mayalanmış” bir eğitim sistemine 
ihtiyacımız var.  

Kadın…
    Vahiy insanın niçin yaratıldığını 

ve nasıl tekamül edeceğini 
belirlemiştir. Kadın,  annelik vasfı ile  
cemal isimlerini taşıyarak yaratılmıştır 
ve bu açıdan desteklenmelidir. 
Modern dünya celali, yani gücü ve 
beraberindeki kavramları önceleyip 
yüceltmektedir. Oysa annelik konumu 
ve cemal özellikleri yüceltilmelidir.  Zira 
annelik yüceltilirse cemal isimleri de 
hayatın merkezine yerleşecektir. Yani 
sevgi ve şefkat hayatın merkezinde yer 
alacaktır. Bu yüzden kadının  annelik 
vasfının daha fazla desteklenmesi 
ve takdir edilmesi gerekir. Ancak bu 
yolla kadın kendi fıtratına dönebilir 
ve  dünya  cemalin/sevginin hakim 
olduğu  bir  yer  haline  gelebilir.  

YAZAR

CEMAL 
AYNASINDA 
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RÖPORTAJ

İSTANBUL MİLLî EĞİTİM MÜDÜRÜ SAYIN ÖMER FARUk YELkENCİ: 

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

İstanbul birçok yönüyle adeta 
Türkiye’nin örneklemi. Sanatta, 
siyasette, edebiyatta ve daha bir 
çok alanda yön tayin eden bir 
şehir. Bu hususlardan bir tanesi de 

eğitim. Özellikle uygulanan projelerle 
öncülük yapan İstanbul, eğitimde yo-
ğun faaliyetlere sahne oluyor. İstanbul 
Millî Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk 
YELKENCİ Turuncu okurları için yapılan 
çalışmaları anlattı. 

Esasında Osmanlı modernleşmesinin 
başlangıcından itibaren yaşanan he-
men hemen her sorunun kökü dönüp 
dolaşıp eğitime geliyor, çözümler eği-
timden başlatılıyor dolayısıyla eğitim 
alanında çalışmak çok önemli ama bir 
o kadar da zor. Siz bu zorluğu üstelik 
İstanbul gibi büyük bir şehirde göğüs-
lüyorsunuz. Dilerseniz ilk olarak ana 
hatlarıyla İstanbul özelinde yaptığınız 
çalışmalardan, projelerden bahseder 
misiniz?

İstanbul’da eğitimin içeriğine, 
eğitimin iyileştirilmesine yönelik 2016 
Mart ayında göreve başladığımızdan 
bu yana düşündüğümüz bütün 
projeleri, planladığımız şekliyle hayata 
geçirdik. Bunların başında İstanbul 
Öğretmen Akademileri geliyor. 

Bunun yanı sıra teknoloji eğitimi ile 
ilgili güncel tartışmalar üzerinden 
ortaya çıkan eğitimin ihtiyaçlarını 
nasıl karşılayabiliriz sorusu üzerinde 
kafa yorduk. Bu soruya karşılık olarak 
Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri 
Öğretimi isimli çalışma süreç içinde  
Harezmî projesi olarak şekillendi. Hem 
İstanbul Öğretmen Akademileri için 
hem Harezmî Eğitim Modeli için marka 
patent tescilini de yaptırdık. Dolayısıyla 
patent hakkı İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğüne aittir. Bu projeler eğitim 
camiasında oldukça hüsnü kabul 
gördü. Bir başka devam eden projemiz 
de; dilimizin kaybettiğimiz taraftarını 
tekrar bulmak ve bunu öğrencilerimize 
kazandırmak, aynı zamanda 
öğrencilerimizin kelime hazinesini ve 
kavram bilgilerini geliştirmek üzere 
ortaya koyduğumuz Sözlük Özgürlük-
tür projesi. Elbette öncelikle Bakanlığı-
mızın politikaları çerçevesinde yapılan 
çalışmaları yürütüyoruz. İstanbul’a 
özel olarak hazırladığımız, çalışması 
titizlikle devam eden Adab-ı Muaşeret 
projesi ile öğrenci ve öğretmenlere 
İstanbul hakkında bihakkın fikir sahibi 
olmak, İstanbul’u yaşamak noktasında 
planladığımız Şehircilik dersi üzerinde 
de çalışmalarımız devam ediyor. 

Uyguladığınız farklı projeler 
arasında Harezmî Eğitim Modelinden 
bahsedelim. Bu projeye gördüğümüz 
kadarıyla oldukça önemsiyorsunuz. Bu 
projeden bahsedebilir miyiz?

Harezmî Eğitim Modeli eğitimde 
güncel olarak yapılan kodlama, STEM, 
Endüstri 4.0 ile ilgili tartışmaları dikkate 
alarak ortaya çıktı. Hem eğitimci olarak 
hem de İstanbul’un eğitim müdürü 
olarak bu noktada ne yapabiliriz diye 
düşündük ve çalışmaya başladık. 
Beş başlık belirledik. Birincisi; bilgi 
işlemsel düşünme ve makinesiz 
bilgisayar bilimleri öğretimi. Bilgi 
işlemsel düşünme aslında  algoritmik 
düşüncedir. Burada esas olan bir sorun 
tespit etme ve o sorununla ilgili çözüm 
yollarını belirleyerek içlerinden en 
uygun olanı kullanma becerisidir. İkinci 
başlığımız; programlama ve öğretim 
araçlarıyla bilgisayar bilimleri öğretimi 
ki bu kodlama dediğimiz eğitimdir. 
Üçüncü başlık ki çok önemsiyoruz 
disiplinler arası yaklaşımla bilgisayar 
bilimleri öğretimi. Dördüncüsü robotik 
ve oyunla bilgisayar bilimleri öğretimi 
ve son maddemiz sosyal bilimlerden 
istifade ederek bilgisayar bilimi 
öğretimi. 

ÖĞRENCİLERİN KELİME HAZİNESİNİ, GELİŞTİRMEYİ HEDEfLEYEREK BAŞLATILAN “SÖZLÜK ÖZGÜRLÜKTÜR” PROjESİ HAKKINDA BİLGİ 

VEREN İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YELKENCİ TURUNCU DERGİ’YE KONUŞTU: “BU SLOGANIN ARDINDAKİ fİKİR; NE KADAR 

SÖZÜNÜZ VARSA O KADAR GENİŞ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ VE NE KADAR GENİŞ DÜŞÜNÜRSENİZ O KADAR ÖZGÜRSÜNÜZDÜR”
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Geçen yıl beş okulda pilot uygula-
ma yaptık. Bu yıl elli okulda uygulandı 
aynı zamanda Bakanlık projesi haline 
geldi ve on dört ilimizde de uygu-
lanmaya başlandı. İstanbul’da seneye 
inşallah iki yüz okulda uygulamayı 
düşünüyoruz. Bu projenin önemli bir 
özelliği de teknoloji eğitimi konusunda 
özgün, yerli ve milli bir proje olması-
dır. Ayrıca sürekli kendini inşa eden 
bir projedir. Harezmî Eğitim Modeli 
öğretmen yetiştirme, müfredat yazma 
gibi eğitimin temel alanlarında destek-
leyicidir. Veliyi de işin içine alan öğren-
cilerin yaratıcılığını geliştiren disiplinler 
arası bir projedir. Mesela geçen yıl bir 
okulumuzda öğrencilerimiz, dünyanın 
kaynaklarının tükenmesi halinde eğer 
bir başka gezegene gidersek nasıl hayat 
kurarız şeklinde bir problem belirlemiş-
ler. ulaşım, iletişim sistemi, tarım yapı-
labilir alan gibi unsurları dikkate alarak 
bir dünya tasarlıyorlar. Bu çocuklarımıza 
zaten Ardunio ve kodlama eğitimi 
veriyoruz. Tasarılarını çalışan modeller 
geliştirerek somutlaştırdılar.

Maket olarak mı?
 Evet, maketlerle düşündüklerinin 

aynısını birebir çalışır bir sistem olarak 
yapmışlar. Sene sonunda ben bu okulu 
ziyarete gittim, öğrencilerle sohbet et-
tim. Bana sunum yapılan sınıfta neden 
Sosyal bilgiler öğretmeninin olduğunu 
sordum. Teknolojiyle alakalı bir çalışma 
yapıyorlardı. Çocukların cevabı çok ho-

şuma gitti; gideceğimiz gezegende sos-
yal ihtiyaçlarımız olacak dediler. Sınıfta 
din kültürü öğretmenlerini gördüm ve 
bunun nedenini sordum. O zaman da 
dediler ki bizim buradaki değerlerimizi 
oraya götürme, orada yeni değerler 
üretme ihtiyacımız olacak dolayısıyla 
din kültürü öğretmenlerimizden istifa-
de etmek zorundaydık dediler. Buradaki 
gözlemlerim, planladığımız modelin 
büyük oranda aktarılabildiği, amacımıza 
ulaşılabildiği yönünde oldu. 

Öğretmen Akademileri adeta bir 
‘İstanbul projesi’ olarak alınabilecek 
nitelikte. Akademileri hayata geçirir-
ken, kurarken neleri hedefliyordunuz? 
Hedeflerinizin neresindesiniz? 

İstanbul Öğretmen Akademileri 
üst düzey bir çalışma ve öğretmenlere 
üst düzey katkısı var. Burada özellikle 
İstanbul Öğretmen Akademileri ismini 
birlikte kullanmayı özellikle önemsedi-
ğimi belirtmek isterim. Böyle bir çalışma 
ancak İstanbul’da yapılabilirdi. Bu çalış-
mada insan, mekan ve yöntem unsurla-
rı oldukça önemli çünkü. uğur Derman, 
Erol Sayan, Savaş Barkcin, Göksel Bakta-
gir, İskender Pala, Doğan Hızlan, Selim 
İleri gibi isimlere İstanbul’da ulaşmak ve 
öğretmenlerle buluşturmak daha kolay 
çünkü. Bu projede birinci hedefimiz, 
asırların birikimini tevarüs etmiş bu 
insanları öğretmenlerimizle karşılaştır-
maktı. İstanbul Öğretmen Akademile-
ri’nin üç döneminde de bu hocalarımız 

geldi ve onlar da bu süreçten büyük bir 
keyif aldıklarını ifade ediyorlar. Hede-
fimiz bu idi çok şükür gerçekleştirdik de.

HER ŞEY KENDİ DOĞAL 
MECRASINDA AKMALI

Akademilerde bu şekilde alanında 
uzman, ismini bildiğimiz ünlü kişiler 
dersler veriyor öğretmenlere. Uzun 
vadede de bu şekilde mi devam edecek 
yoksa akademinin içerisinden eğitici 
kadrosu oluşturarak mı ilerleyeceksi-
niz?

Hayır asla. Bu isimlerin tesirini başta 
ben olmak üzere hiçbir öğretmenimiz 
yapamaz. Bir uğur Derman olabilmek 
için seksen senelik öyle bir ömür, öyle 
yaşanmışlık, bilgi birikimi lazım. Bu bir 
öğretmenin buradan alıp aktarabilece-
ği bir süreç değil. Bu kişilerin her sefe-
rinde farklı bir hazinesi ortaya çıkıyor. 
Bunları öğretmenle paylaşıyor. 

Bu çalışmayı da kurumsallaştırmayı 
da çok anlamlı bulmuyorum. Bunu 
özellikle belirtmek isterim. Öğretmen 
süreçte edindiği bu tecrübeden esin-
lendiklerini öğrencilere aktarmada bir 
aracı olmuş oluyor. 

İstanbul Öğretmen Akademilerini 
de yekpare bir yapı olarak ele almak 
da doğru değil. Sosyal bilimler daha 
formel yapıda ilerler fakat sanat, müzik, 
edebiyat akademileri daha farklıdır 
ve informel bir yapıda ilerler. Bu işin 
doğası gereği böyledir. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

Türk İslam düşüncesi ve bilimi 
gibi enstitüler de ikisinin arasında bir 
yerdedir. Modern dünyanın en büyük 
hastalıklarından bir tanesi her şeyi 
standardize etmek. Her şey kendi do-
ğal mecrasında akmalı, fayda buradan 
çıkar diye düşünüyoruz. 

Peki, akademiye katılan öğretmen-
leri ufukta ne bekliyor yani akademiye 
katılımdan sonra sizin onlardan bek-
lediğiniz ya da onların yapabilecekleri 
neler var? Dahası kademelendirmek 
diyebileceğimiz daha üst bir planlama 
gündeminizde mi?

 Öğretmen akademilerinde ilk 
andan itibaren geri dönüşler öğ-
retmenlerimizin  görev yaptıkları 
okullarda kendisini hissettirmeye baş-
ladı. Mesela müzik öğretmenlerimiz 
ilçesinde diğer müzik öğretmenleriyle 
tecrübesini paylaştı. Müzik atölyesi 
açtılar. Bunun gibi sonuçları var ama 
ekstra bir çalışma yapmasa da doğal 
olarak her öğretmenimizin edindiği 
bilgi birikimi, kazanımlar doğrudan 
öğrenciye ulaşıyor. usta isimlerle aylar 
geçiren bir hocamızın öğrenciyle 
teması artık eskisi ile aynı olmayacak-
tır. Dolayısıyla öğretmenlerimiz zaten 
muhakkak bir faaliyet çabasına da 
giriyor. Öğrencilere atölyeler kuran, 
öğrencileriyle dergiler çıkaran, kitaplar 
hazırlayan, büyük organizasyonlar 
düzenleyen, öğrenci sempozyumu, 
kongresi yapan öğretmenlerimiz var. 
Akademilerin ilk dönemine katılan bir 
grup öğretmenimiz öğrenciyle ‘Genç 
Tarihçiler Üsküdar’ın Tarihini Yazıyor’ 
adlı bir çalışma yaptı ve nihayetinde 
bunu da bir kitaba dönüştürdüler. 

GERÇEK ANIN   
YAŞANMASI LAZIM
İstanbul Öğretmen Akademilerin-
de hocaların sunumları  matbu bir 
yayına dönüştürülecek mi? Böyle bir 
planlama var mı aklınızda? 

 Hayır böyle bir şey 
düşünmüyoruz. Kayıtlar alınıyor 
evet o ayrı mesele ama insanın 
insana teması gerçek dünyada olur. 
Hakiki dünyada etkileşim dediğimiz 
mükâleme, mukabele dediğimiz 
şey mutlaka olmalı. Bir yazının ya 
da bir videonun böyle bir tesiri 

olmaz dolayısıyla kolaycı üniversite 
öğrenci mantığı ile oradaki ders 
notlarını toplayıp kitap haline getirip, 
diğerlerin de istifadesine sunmak gibi 
niyetimiz yok. Oradan istifade etmek 
için orada olmak lazım. O gerçek anı 
yaşaması lazım. Bu anı yaşam dışında 
sabitlemek kurumsallaşma mantığına 
girer ki tüm doğallığı öldürür bu hiç 
tercih etmediğimiz bir durum. 

İŞTE BAK BUNUN İÇİN 
ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ...

Akademiye kayıt olmak için muh-
temelen çok talep var. Fakat İstan-
bul’da öğretmen sayısı bir hayli fazla 
bu nedenle tüm talepleri karşılamak 
mümkün gözükmüyor. 

Denizyıldızı hikayesini bilirsiniz. 
Bu kişisel gelişim kitaplarında da sık 
geçer. Sahile denizyıldızları vurmuştur. 
Bir delikanlı sahilde onları denize ata-
rak hayata döndürmeye çalışmaktadır. 
Yanına yaklaşan birisi ne yaptığını so-
rar. O da hayatlarını kurtardığını söyler. 
Adam “burada binlerce deniz yıldızı 
var bunları nasıl kurtaracaksın boşuna 
uğraşıyorsun” der. Delikanlı o anda 
denize attığı deniz yıldızını kastederek 
“işte bak bunun için çok şey değişti” 
der. Bizim durumumuzu bir teşbih 
olarak bu mesele gibi düşünebilirsiniz. 
Elbette İstanbul’daki bütün öğretmen-
lere ulaşma şansımız yok. Bu güne 
kadar iki bin beş yüz öğretmenimiz bu 
akademilere katıldı. Bu sayı küçük bir 
il için büyük öğretmen sayısı demek 
ve varsayalım bu ile gitseler oranın 
çehresi değişir. Meseleye nicel olarak 
bakamıyoruz zira İstanbul’da 163.000 
öğretmen var hepsine ulaşmak müm-
kün değil. Bu bakış “öyleyse vazgeçe-
lim” gibi tehlikeli bir fikre götürebilir. 
Bizim amacımız hangisine ne kadar 
ulaşabiliriz ne kadar temas edebiliriz 
yönünde.
 Akademilere katılmanın bir koşulu 
var mı? Bir öğretmen akademiye nasıl 
katılabilir?
Somut kriterlerimiz var elbette ama 
bu kriterler öne çıkarılmış değil.  Talep 
kontenjanın neredeyse on katı kadar. 
Gelmek isteyenler arasından bilgisayar 
kurası çekiliyor Sonra ön görüşme 
yapılıyor. 

 Öğretmen 
akademilerinde 

ilk andan itibaren 
geri dönüşler 

öğretmenlerimizin görev 
yaptıkları okullarda 

kendisini hissettirmeye 
başladı. Mesela müzik 

öğretmenlerimiz 
ilçesinde diğer müzik 

öğretmenleriyle 
tecrübesini paylaştı. 

Müzik atölyesi açtılar.
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RÖPORTAJ

Gelemeyenler için İstanbul’un birçok 
yerinde de atölyeler kuruldu. Avrupa 
ve Anadolu yakasında toplam on altı 
atölye kuruldu. 

“BİZ BU YETENEKLERE ALAN 
AÇMIŞ OLUYORUZ”

Akademi içindeki çalışmalar 
birbirinden kıymetli şüphesiz fakat 
Bilim Olimpiyatları kapsamındaki 
çalışmalar ülkemiz için açığı çok 
olan bir alan ve bildiğim kadarıyla 
Matematik Olimpiyatlarında 
madalyalar kazanıldı. Bu konudaki 
çalışmaları nasıl devam ettireceksiniz? 
Uygulama açısından öğrencilerin 
akademik başarısıyla ilişkili olduğu 
için daha yaygınlaştırılabilir bir eğitim 
olarak düşünüyor musunuz?

Bilim olimpiyatlarına katılan 
öğretmen kadromuzun sayısı 
genişliyor elbette. Farklı tecrübelerden 
de istifade ediyoruz. Bazı 
üniversitelerden, Azerbaycan’dan gelip 
Türkiye’de ders veren hocalarımız var. 
Sovyetler döneminde bu konuda 
çalışmış kişiler bunlar. Zaten Bilim 
Olimpiyatları da soğuk savaş dönemi 
mücadele alanlarından bir tanesidir 
bunun böyle olduğunu bilmek 
gerekir. Ülkemizde ya da ilimizde bu 
işi üst düzeyde yapan yapmak isteyen 
öğrencilerimiz var bunlara da alan 
açmak gerekiyor. Bilim Olimpiyatları 
enstitüsünde yarışmalar, dersler 
hem de kamplar yapılıyor. Kamplar 
çalışma disiplini kazanmaları açısından 
önemli. Bu yıl il çapında yapılan 
seçme sınavına 18.000 öğrencimiz 
katıldı. Tübitak’ın gençler arasında 
yaptığı yarışmada ülkemizi uluslararası 
yarışmalarda temsil edecek altı kişilik 
Genç Milli Takım öğrencisinin üçü 
İstanbul’dan ve bizim çalışmalarımıza 
katılan öğrencilerden. Bu öğrencilerin 
üçü de altıncı sınıftan itibaren bizim 
bu çalışmalarımıza katıldı. Moskova’da 
ve Kazakistan’da yapılan olimpiyatlarda 
öğrencilerimiz birincilik ve üçüncülük 
olmak üzere başarılı sonuçlar aldılar. 

Herkese farklı bir alanda yetenek nasip 
olmuş. Biz bu yeteneklere alan açmış 
oluyoruz. Bunu  daha da güçlendirerek 
devam ettireceğiz. Bir de birileri vakti 
zamanında  algı operasyonları ile 
ortaya koydukları bir anlayış vardı; 
olimpiyatları biz yaparız diyorlardı. 
Dünya çapında kendi okulları arasında 
yarışma düzenleyerek buradaki 
dereceleri dünya birinciliği olarak 
lanse ediyorlardı. Bu işi biz yapıyorduk 
başkası yapamaz şeklinde propaganda 
yapıyorlardı. Bizim çalışmamız bu tarz 
söylemlere de imkan tanımayacak 
nitelikte. Bunu ekibimiz gayet başarılı 
yapıyor. 

Son olarak okuma kültürüne katkı 
yapacak çalışmalardan söz edelim. Bu 
konuda  ne tür faaliyetler yürütüyor-
sunuz?

Okuma kültürünün geliştirilme-
si önünde iki engel var. İlki eğitim 
sistemimizin sınav merkezli olması. 
Öğrencilerimiz yedinci sınıfa kadar 
hatırı sayılır bir oranda okuyorlar. Fakat 
sınav gündeme geldiği anda her 
şey değişiyor. Çocuğun masasındaki 
okuma kitabı gidiyor test kitabı geliyor. 
Bu soruna ancak bütüncül olarak üst 
düzeyde bir çözüm üretilebilir. Okuma 
kültürünün önündeki İkinci engel ise 
çocuklarımızın dilimize hâkimiyetteki 
zayıflıkları. Türkçemiz üzerinde olan 
tahribat da bu durumu  pekiştiriyor. 

Öğrenciler  seviyesine uygun olduğu 
belirtilen kitabı okumak için aldıkla-
rında kavramlar, terimler, kelimeler 
ağır geliyor ve anlayamadıklarında da 
vazgeçip okumayı bırakıyorlar. İşte biz 
bu probleme karşı bir şeyler yapabile-
ceğimizi düşündük. Öğrencilerimizin 
kelime hazinesini, geliştirmeyi hedef-
leyerek Sözlük Özgürlüktür projesini 
başlattık. Bu slogan ardındaki fikir 
şudur; ne kadar sözünüz varsa o kadar 
geniş düşünürsünüz ve ne kadar geniş 
düşünürseniz o kadar özgürsünüz-
dür. Bu projede sözlük okuma eylemi 
de var. Bu okumalarda farklı kapılar 
açılarak eğlenceli biçimde kelime hazi-
nesi gelişiyor. Tematik sözlükler, terim 
sözlükleri. Altı bin iki yüz öğretmen bu 
projeye sahip çıktı. Eğlenceli oyunlarla 
uygulandı. Öğrencilerimiz kendileri 
sözlük hazırladılar. Bazılarını TDK’ya 
önerebiliriz, kimisini de derslerde kul-
lanılmak üzere geliştirebiliriz. Mesela 
Ninemi Anlama Sözlüğüm, değerlerin 
sözlüğü, Mehmet Akif’in Safahat’ında 
sağlıkla alakalı kavramların sözlüğünü 
yapmışlar. Siz hanımefendilerin ilgisini 
daha çok çekecek biçimde kelimeler 
kanaviçe ile işlenmiş. Genel olarak 
şunu  memnuniyetle görüyoruz ki iyi 
projelerimiz öğretmen ve öğrenciler 
tarafından sahipleniyorlar. 

Çok Teşekkür Ediyorum.
Rica ederim.

Aylık Kadın ve Yaşam Dergisi

Her ay güncel konularda en yetkili isimlerle yaptığımız röportajlar, 
alanında uzman yazarlarımızın ele aldığı dosya konularının yanı sıra kitap,

film, mutfak kültürü sayfalarımızla evlerinize konuk oluyoruz.

e-mail: info@turuncudergi.com

facebook.com/turuncukadindergisi

twitter.com/turuncudergisi

instagram.com/turuncudergisi

www.turuncudergi.com

bizi Sosyal medyada 
Takip Etmeyi unutmayın!
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Yapılışı: 5-6 adet 
patatesi haşlayın. 
Sıcak sıcak soyun 
ve ezin. Ezdiğiniz 
patatesi ikiye 

bölün. Birinci kısma doğranmış 
maydanoz, bir miktar tuz, yarım 
çay bardağı sıvıyağ ekleyip 
bir kenarda dinlendirin. İkinci 
kısmına bir bardak şalgam 
suyu ilave edip karıştırın. Ya 
da pancar turşusu ekleyin. 
Yani mor renk alacak şekilde 
karıştırın.

5-6 adet rendelenmiş havucu 

yanmaz tavada, dirilikleri 
gidinceye kadar az tuz ilave 

ederek karıştırıyoruz. Şimdi bu 
karışımlarla renkli salatamızı 

oluşturalım. Bu işlem için 
kelepçeli bir pasta kalıbı 

kullanıyoruz. Önce maydanozlu 
patatesi kalıbın dibine 

bastırarak yerleştiriyoruz. Sonra 
havucu orta kata yerleştiriyoruz. 

İstenirse bunun üzeri de mısır 
taneleri ve maydanoz ile 

süslenebilir. 1-2 saat dolapta 
dinlendirdikten sonra kelepçeli 
kısmı çıkarıyoruz.  Afiyet olsun.

Çok Renkli 
Salata

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

YAPILIŞI: 
250 gr yumuşak tereyağını 

1 su bardağı pudra şekeri ile 
yoğuruyoruz. Diğer tarafta yanmaz 

tavada 1 su bardağı susamı 
karamel rengi olana kadar kavurup, 
soğutuyoruz. Susamları da yoğurma 

kabına ekliyoruz.
Yavaş yavaş un ilave ederek 

yoğuruyoruz. Ele yapışmayacak ve 
sert olmayacak şekilde bir hamur 

elde ediyoruz. 
Hamuru düz bir zeminde altını 

ve üstünü unlayarak merdane ile 
yarım cm kalınlığında açıyoruz. 

Bir su bardağı ile yuvarlak şekiller 
çıkarıyoruz. Üç yuvarlağı 

birbirine bitişik ve biraz da biri 

diğerinin üstüne basacak şekilde 
yan yana dizip rulo yapınız. 
Ruloyu tam ortadan yine ok 
istikametinde ikiye bölünüz.

Kesilen kısım tepsiye gelecek şekilde 
diziniz. Pembeleşinceye kadar 
fırında, 170 derecede pişiriniz. 
Servis tabağında soğuyunca 
üzerine pudra şekeri serpiniz.

MALZEMELER: 250 gr tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı susam
Aldığı kadar un

MALZEMELER: 5-6 patates  Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı uz  Yarım çay bardağı sıvıyağ

Bir bardak şalgam suyu ya da pancar turşusu
5-6 adet havuç İstek üzerine: Mısır taneleri
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SEYAHAT SEYAHAT

Güneydoğu Anado-
lu’muzun incisi. Ge-
celeri bir gerdanlık 
gibi ışıltısı, binlerce 
yıllık tarihin sizi saran 

büyüsü, farklı dinlere ve kültürlere 
ev sahipliği yapan Mardin’i duyup 
da merak etmeyen yoktur. 

Her sabah ve akşam yapılan 
uçak seferleri ile ulaşımı kolay yol-
dan yapabileceğiniz gibi, karadan 
Güneydoğu turunuza da dahil  
edebilirsiniz Mardin’i. 

Dünya’da bütünüyle koruma 
altına alınan nadir şehirlerden biri 
olmaya aday olan Mardin, farklı 
mimarisi ile Türk ve yabancı turist-
lerin ilgi odağıdır. 
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Sadece yayaların geçe-
bileceği darlıkta sokakları 
bir labirentte dolaşıyor hissi 
uyandırsa da, Mardin, mimari, 
etnografik, arkeolojik, tarihi 
ve görsel değerleri ile zama-
nın durduğuna  inanabilece-
ğiniz muhteşem şehir. 

Yüzyıllar boyunca fark-
lı dinlerden insanın barış 
içinde yaşadığı ve hala da bu 
kültürü sürdüren Mardin’de 
medreseler, camiler, kilise ve 
manastırları doyasıya gezmek 
için birkaç gününüzü ayırma-
nız gerekecektir. 

Eşsiz doğu mutfağı ve 
misafirperverliği ile, dilerse-
niz taştan yapılmış tarihi bir 

otelde kalabilirsiniz ve “Abba-
ra”nın ne demek olduğunu 
ilk  burada görebilirsiniz. Taş 
sokakları bir birine bağlayan 
üstü ev kendisi geçit olan 
Abbaralar halkın şehir içi 
ulaşımı için vakfedilen özel 
alanlardır.  Birçok zanaatın 
örneklerini sokaklarında gö-
rebilir ve ömrünüz boyunca 
o sokaklarda kaybolmak iste-
yebilirsiniz. Çünkü bir çocuk 
başka hangi şehrin sokakları 
yerine evinin damında uçsuz 
bucaksız Mezopotamya Ova-
sına karşı oyun oynayabilir. 
Geceleri bir deniz üzerindeki 
kayıklara baktığını düşünebi-
lir oraya bakarken. 

SEYAHAT SEYAHAT

Bir “kartal yuvası” gibi tarihe 
ve medeniyete de bulunduğu 
tepeden şahitlik eden “Mardin 
Kalesi” , Hristiyanlar tarafından 
hala aktif şekilde kullanılan 
Deyrulzafaran Manastırı, Mar-
din’in merkezinde ziyaretçilerini 
büyülemek için bekleyen Zinciri-
ye Medresesi, tarihi 6.yy’a kadar 
dayanan ve hala Ortodoksların 
ibadethane olarak kullandıkları 
“Mor Behnam Kilisesi” , yüzyıllar 
öncesinde tıp ve fenni ilimler 
okutulması için kurulan ve 
Mardin’deki en büyük yapılardan 
biri olan Kasımiye Medresesi, 
Mardin’in Efes’i olarak adlandırı-
lan “Dara Antik Kenti” Mardin’in 
simge yapılarından biri olan ulu 
Cami, Hatuniye Medresesi, tarihi 
çarşıları gezilip görülmesi gere-
ken yerlerin başında gelmektedir. 

Kuyumcuların ve el işçiliği-
nin en farklı çeşitlerini görüp 
evladiyelik hatıralar ile evinize 
dönebilirsiniz. 

Doğu mutfağının en lezzetli 
tatlarını tattıktan sonra, taş so-
kaklarda gerçek mırranın ve bakır 
ustalarının çekiç sesleri ile sarhoş 
olabilir ve ömrünüzü Mezopo-
tamya Ovası’na bakarak tamam-
lamak isteyebilirsiniz…
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Sinan döner dönmez yine bu 
sorunlarla yüzleşiyor. Bir yandan 
kitabını bastırmak için bulmaya çalıştığı 
iki bin liranın peşinde; bir yandan da 
kendisinin babasından farklı olduğuna 
olan inancı sarsılmaya başlayınca 
kendini bulmanın peşinde… Tabi 
buradaki karakterlerin de Ahlat 
Ağacının da çoğu kavram ve kişinin 
de birden fazla anlamı var. Böyle alt 
metni dolu filmlerin bir kere izlemekle 
yeterince analiz edilemeyeceğini de 
ekleyerek, filmin alt metinde neler 
demeye çalıştığına bakalım biraz… 

Filmdeki bütün karakterler ve Ahlat 
Ağacı metaforu, aslında Türkiye’yi farklı 
farklı açılardan anlatan, resimleyen 
unsurlar. Türkiye de belli açılardan 
hala olamamış, şekilsiz, garip(!) bir 
ülke. Aynı zamanda her türlü iklim 
şartına ve zorluklara rağmen ayakta 
kalabilen Ahlat ağacı gibi de dayanıklı 
ve yıkılmaz. Sinan karakterinin kof bir 
kendine güveni ve kibri var, bir dönem 
biz de ülke olarak öyleydik, hemen 
hemen hiçbir alanda bir başarımız 
olmamasına rağmen kendimizi dev 
aynasında görürdük. Karakterler bazı 
Cumhuriyet dönemi yazarlarının, 
köylüyü betimlediği gibi ilkesiz ve 
çıkarcı… Zaten Beyaz Türk denen, 
yarıaydın, belli bir kesime göre asla 
adam(!) olmayan ve bir işe yaramayan 
bir halkız ne de olsa… Karakterlere 
ve filme bu şekilde bakınca çoğu şey 
anlam kazanıyor. Yeri geldikçe bu 
bağlantıyı kurarak devam edelim. 

Sinan Köksal Çanakkale’de 
üniversiteyi bitirip, ilçesi Çan’a 
dönerken şehir sisler içindedir. Sisleri 
içindeki belirsizlik, martı çığlıklarıyla 
bölünür. Gidecek daha iyi bir yeri 
olmadığı için buraya dönmek zorunda 
olan karakterin, dışarıdan belli olmayan 
isyanını hissederiz bu çığlıklarda. Daha 
gelir gelmez babasına borç veren 
kuyumcunun borcu hatırlatmasıyla, 
acı gerçekler yüzüne çarpar Sinan’ın. 
Soyadı ona “Köksal” demektedir fakat 
Sinan burayı kök salmaya değer 
bulmamaktadır, bunu filmin birçok 
yerinde göreceğiz. Sadece mecbur 
olduğu için dönmüştür buraya. Eve 
döndüğünde anne ve kız kardeş 
TV izlemektedir. TV’de eski Yeşilçam 
filmleri vardır sıklıkla. 

Bu sanki eski Türkiye’ye olan özlemi 
dile getirmeye çalışmak gibi geldi 
bana. Zaten TV’den yansıyan diyaloglar 
da hem aileyi hem de Türkiye’yi 
betimliyordu. “ortada bir gerçek var ve 
sen sağır dilsizi oynuyorsun” aklımda 
kalanlardan biri. Üç Maymun filmini 
hatırlattı…Baba İdris, aile üzerinde 
artık etkisiz, borçlardan dolayı maaşının 
büyük kısmına el konmuş, kalanı 
da hanımı alıyor mutfak masrafları 
için. İdris’in kumar ve öğretmenlik 
dışında tek uğraşı babasının köydeki 
evinde yaptığı şeyler ve açmaya 
çalıştığı kuyu, yetiştirmek istediği 
koyunlar, toprak... Kuyu metaforu 
burada Yusuf’u olgunlaştıran kuyu 
da olabilir, “bir deli bir kuyuya taş 
atmış, kırk akıllı çıkaramamış” sözüne 
gönderme de olabilir. Ama yer 
yer ikisine de yaklaşıyordu bence. 
Sinan’ın büyükbabası bu kuyudan 
su çıkmayacağını söylemiş defalarca 
ama İdris inatla uğraşıyor.. Burada 
büyükbaba karakterinin replikleri bana 
bazen inandırıcı gelmedi, taşrada 
yaşayan o yaşta birine göre fazla 
kitabi, ya da dublajvari duruyordu. 
Babasının pek köylüye benzer hali 
de yok aslında sanki daha modern 
fakat sonradan kırsala yerleşmiş gibi 
duruyor. Her haliyle buraya yabancı 
ve kan uyuşmazlığı olan bir karakter, 
geleneksel değil asla, daha modern 
ama çok da ayrıksı olmamış belli ki, 
uyum sağlamış bir ölçüde. İdris’in ve 
Sinan’ın olmamışlığı onu da rahatsız 
ediyor, tavrından anlıyoruz.

A hlat ağacı Nuri 
Bilge Ceylan’ın 
dokuzuncu filmi. 
Yönetmenin 
ustalık eseri 

olarak da tabir ediliyor. 
Cannes film festivalinde 
dakikalarca alkış almasıyla çok 
konuşuldu. Kış Uykusu filmi 
gibi, bol diyaloglu ve Ceylan’ın 
sinemasına alışık olmayan 
seyirciyi dahi sıkmadan, 188 
dk izletiyor kendini…  Hikâye, 
üniversiteyi bitirip Çanakkale 
Çan’daki evine dönen Sinan 
karakterinin yazdığı (taşraya dair 
denemelerden oluşan) “Ahlat 
Ağacı” isimli kitabını bastırmak 
istemesiyle başlıyor. 

Sinan, sınıf öğretmenliğini 
bitirmiş, ya babası gibi 
öğretmen olacak ya da 
atanamazsa polis olacak bir 
genç. Babası hayata idealist 
başlamış fakat taşrada kendini 
gerçekleştirememiş, mücadeleyi 
kaybetmiş bir adam. Bir şekilde 
yırtma gayesiyle kumara 
bulaşmış, sonra bağımlısı olmuş, 
ona buna borç yapmış. 

Filmdeki bütün 
karakterler ve Ahlat 

Ağacı metaforu, 
aslında Türkiye’yi 

farklı farklı açılardan 
anlatan, resimleyen 
unsurlar. Türkiye de 

belli açılardan hala 
olamamış, şekilsiz, 

garip(!) bir ülke. Aynı 
zamanda her türlü 

iklim şartına ve 
zorluklara rağmen 

ayakta kalabilen Ahlat 
ağacı gibi de dayanıklı 

ve yıkılmaz. 
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En acımasız eleştirilen 
kesim filmde bu 

imamlar üzerinden 
dindar kesim olmuş 

bence. Çünkü bir 
elma ağacında hakları 

olmayan elmaları 
yerken gösteriyor 

bize onları yönetmen. 
Tamamen kifayetsiz 
ve yetersiz çizilmiş 

imam tiplemeleri.

SİNEMA

Büyükbabasına oranla dedesi 
ve anneannesi daha geleneksel ve 
dindar, dede emekli imam. Genç ve 
biraz da sorumsuz bir tabloda çizilen 
yeni imam ara sıra işi serip, Sinan’ın 
dedesine bırakıyor müezzinliği. Anne 
ve kız kardeş biraz daha etkisiz ve 
renksiz ama annenin babasının eski 
imam olması bana anneyi Türk halkı, 
babasını Osmanlı, çocuklarını da yeni 
nesil gibi düşündürttü. Filmi sizler de 
izlediğinizde ne demek istediğim daha 
da netleşecek, ya da yönetmenin ne 
demek istediği diyelim. ☺ 

Kitabı için kapı kapı para bulmak 
amacıyla dolaşırken, eskiden ilgi 
duyduğunu anladığımız Hatice 
ile karşılaşır. Başta flörtöz ve cilveli 
davranışlar sergileyen Hatice ile kadın 
erkek sorunları üzerine konuşurlar. 
Filmdeki nispeten daha derin tek 
kadın karakter Hatice, onun dışındaki 
kadınlar biraz karton karakter ya da 
etkisiz eleman gibi. Hatice konuştukça 
ciddileşir, o da geleneksel bakış 
açısına mahkûm olmuş, sırf zengin 
olduğu için bir kuyumcuyla evlenmek 
üzeredir. Yine de köprüden önceki 
son çıkışta Sinan’ı öper, belki onun 
yerinde kim olsa öpecektir, sanki 

kendisini satın alan zengin kocasından 
erken bir intikamdır bu öpücük. Bu 
sahnedeki sigara içişi, saçlarının ve 
yaprakların rüzgârda savruluşu kadın 
erkek arasındaki cinsel gerilimin son 
derece masum fakat güçlü şekilde 
verilmesiydi. Filmin içinde eğreti 
duran biber gazı, dayak sahnesini sizin 
yorumunuza bırakıyorum, nerelere 
gönderme acaba(!)? Aynı alakasızlık 
Yavuz Turgul’un son filmindeki biber 
gazlı sahnede de vardı. 

Sinan çok kitap okuduğu ve 
kitabını basmak için gereken parayı 
verebileceği söylenen iş adamına 
gider. Adam ona kütüphanesini 
gösterir, birkaç ansiklopedi de dâhil 
toplasan 30 kitap yoktur. Bu da 
kültürden okumaktan dem vuran 
çoğu kişinin aslında ne kadar da cahil 
olduğunu ifade ediyor. Belediyeciyi, 
popüler yazarı ve genç imamları da 
benzer açıdan eleştiriyor yönetmen. 
Hepsi de aslında kahramanımız Sinan 
gibi kifayetsiz muhterisler ordusunun 
birer neferidirler.

Annesinin sınava giderken 
komşudan alıp verdiği harçlığı 
babasının tırtıklaması, yine kumara 
vermesi, Sinan’ın gözünden onu iyice 

düşürüyor. Kendisi de çok erdemli 
değil aslında, kitabı bastırmak için 
para bulamayınca dedesinden kalan 
el yazma eski kitabı satıyor, babasının 
en sevdiği köpeği satıyor ama bunları 
kendine hak görüyor. Babası çalıp 
sattığı kitabın parasının bir kısmını 
aşırınca ona bişey demese de çok 
kızıyor. Günümüz insanı erdemi 
hep başkalarından bekliyor, kendisi 
için değil kurallar hep başkaları için. 
Kerameti kendinden menkul kibriyle 
herkese muhalif… Öyle ki yazar 
Süleyman Bey’i çok sert eleştiriyor 
Sinan, aslında çok açık eleştirecek 
cesareti de yok fakat kaçak dövüşerek 
yeterince sinir etmeyi başarıyor. 
Filmin en uzun diyaloglarından biri 
bu sahne… Sahne sonunda kırık bir 
heykel parçasını suya atar. Burada bir 
rüya sahnesi var ve yine Truva atıyla 
alakalı. Sinan artık bir Truva atıdır belki 
de bu yerlerde. Hem içinde buranın 
hem de büsbütün dışında. 

Belediyeden destek ister, belediyeci 
olumlu yaklaşır ama bunun için büt-
çesi yoktur. Aslında yapılabilecek bir 
şeydir fakat kendini yormaz. Hangi ka-
pıya gitse Türkiye’nin başka bir açıdan 
eleştirilmesini görürüz yönetmen tara-
fından. Ninesinden öğrendiği kadarıyla 
yeni imamın dedesine iki çeyrek altın 
borcu vardır ve vermemektedir. Yolda 
karşılaştığı iki imamdan biri biraz daha 
yenilikçi diğeri daha bağnazdır. Bağnaz 
olan borcu olan imamdır aynı zaman-
da. En acımasız eleştirilen kesim filmde 
bu imamlar üzerinden dindar kesim 
olmuş bence. Çünkü bir elma ağacın-
da hakları olmayan elmaları yerken 
gösteriyor bize onları yönetmen. Yasak 
elmayı yiyen, aldığı borcu ödemeyen 
ama attığı zaman da mangalda kül bı-
rakmayan adamlar. Tamamen kifayetsiz 
ve yetersiz çizilmiş imam tiplemeleri. 
Biri en azından iyi olsaydı, iyi niyetle 
davranmış, olması gerekeni de gös-
termiş diyebilirdim. Ya da konuşma 
sırasında ateist ülkelerde suç oranı çok 
düşük dedirtmeseydi. Ya da camiye bi-
dat, imamların maaşı şans oyunlarının 
karıştığı gelirlerden ödeniyor deme-
seydi. Sonra Sinan filmin bir yerinde 
arkadaşıyla telefonda konuşurken 
ilçeyi tepeden gören bir yerden Çan 
ilçesine küfrediyor birkaç kere ve bu 
küfür sırasında beden dili ve durduğu 
yer çok çirkin. Tam bel hizasında ilçenin 

camisi var, aslında küfür ettiği ilçenin 
kendisi değil inançları ve kişiliğidir. Bu 
sahneyle imam sahnesiyle yapılmak 
isteneni pekiştirmiş oluyor. Yönetmen 
din adına söylemek istediği negatif her 
şeyi karakterlerine söyletmiş ve kendisi 
kenara çekilmiştir.

Dediğim gibi aslında çok daha 
uzun yazılmayı hak eden, çok da not 
aldığım bir film olmasına rağmen, 
sayfamızın yettiğince bölük pörçük de 
olsa bir şeyler yazmaya çalıştım. Film-
deki iki intihar sahnesine de değinerek 
yavaş yavaş bitirelim. Babanın intihar 
girişimini görmezden geliyor evlat ve 
üzerinde konuşmuyorlar bile. Yine üç 
maymundaki gibi dile getirmeme ve 
yok sayma üzerine danışıklı döğüş. 
Sonra kendi girişimi var ve alterna-
tif son gibi adeta. Hem öncesinde 
babasıyla helalleşme gibi bir konuşma 
var hem de sonrasında intihar etse ne 
olurdu, hayata tutunsa ve babasının 
idealini devam ettirse ne olurdu gibi 
bir noktaya taşıyor. Neticede babasıy-
la aynı olduğunu kabulleniyor evlat. 
Annesine ithaf ettiği kitabını annesinin 
okumadığını ve babasının defalarca 
okuduğunu anladığında da babasına 
bakışı değişiyor. Sadece burada “ikimiz 
de Ahlat ağacı gibiyiz” deyip tarif etme-
se daha hoş olurdu. Filmin ana fikrinde 
zaten var olan şeyi sözle söylemesine 
hiç gerek yoktu. 

Filmin DVD’si çıkınca daha uzun ve 
derin inceleme hakkımı saklı tutarak 
burada bitiriyorum. Katılmadığım çok 
şey söylemesine rağmen, filmin hakkını 
teslim ediyorum, son derece olgun bir 
eser olmuş. Yolu açık olsun.

Filmdeki nispeten 
daha derin tek kadın 
karakter Hatice, 
onun dışındaki 
kadınlar biraz karton 
karakter ya da etkisiz 
eleman gibi. Hatice 
konuştukça ciddileşir, 
o da geleneksel bakış 
açısına mahkûm 
olmuş, sırf zengin 
olduğu için bir 
kuyumcuyla evlenmek 
üzeredir. 
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KİTAP

Türkİye’nİn Sosyal 
Dönüşümüne 

Bakmak

HAYAL AĞACIM
 İĞDE

İstanbul’un 
çağrısı
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Bu kitapta, 2010 yılında aramızdan ayrılan Hamit 
Can’dan, PKK’nın katlettiği güzel yüzlü öğretmen 
Şenay Aybüke Yalçın’a, Fidel Castro’dan Erbakan’a, 
Muhammed Ali’ye dek toplumsal popülaritesi olan ya 
da benim kişisel tarihimde yeri olan portreler kadar; 
bireyselleşmeden Cern deneyine, Emek Sineması me-
selesinden yeni devletler ve yeni sömürme biçimlerine, 
insanın mutluluk arayışından özel günler eleştirisine 
dek hemen her konu kendine yer bulabildi.

“Sen burada yürüyemiyorsun ama cennette 
koşacaksın, hem bir sürü arkadaşların olacak. O 
çok sevdiğin hamburgerlerden, hiç boğulacak gibi 
olmadan istediğin gibi yiyeceksin, canın ne isterse 
Allah verecek,” diyorum. Seviniyor, hoşuna gidiyor. 
“Daha çok anlat” diyor. “Melekler yanımızda, bak, 
bizi görüyorlar onlar,” diyorum. Çok seviniyor.

Yetişkin bedeninde bebeksi bir çocuk… 
Dışarıya ancak bir bebek arabasında çıkabiliyor… 
Hep gülüyor… Derdini tasasını söyleyemiyor, 
birisinin onu anlaması gerekiyor… Parkta o da 
kumda oynamak istiyor ama yapamıyor...

Bir önceki romanı Lâ’l ile TYB’den “Yılın Romanı Ödü-
lü”nü alan Ayşe Kara, İstanbul’un Çağrısı’nda yine çok 
katmanlı bir kurguyla çıkıyor okurların karşısına. Ve ilk 
defa denenen bir şeyi yaparak tüm zamanların rüya 
şehrine bu şehir uğruna olanı biteni kendi ağzından 
anlattırıyor. Sultan Mehmed’in, XI. Konstantin’in, Elif ’in, 
Anna’nın, Babanakkaş’ın, Ak Şeyh’in, Celep Munzur’un, 
Longo’nun, Burunsuz Gregoryus’un, Nalbantoğlu 
İhsan’ın, Talihi Yaver Turan’ın ve Çakır’ın İstanbul’unu...

Nefesi kesilsin güzelliğimizden bize bakanın.
Biliyorum artık. Biliyorum, çok büyük mutlulukların 
sessizce geldiğini...
Öylece geliver işte, kucağa sığamayacak mutlulukla-
rınla. Ve biliyorum, cennet ve cehennemin her insanın 
kendi kalbinde olduğunu.
Öyle bir mucize yaşat ki bize, tüm vatan, kalbinde cen-
net taşıyan insanlarla dolsun.
Gökkuşağının ahengini ver bizlere.
Hepimiz başka renk, ama bir arada şahane duralım.
Nefesi kesilsin güzelliğimizden bize bakanın.
Biz... Bu ülkede mucizenin ta kendisi olalım.
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SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-)  Türkiye Cumhuriyeti’nin 

son Başbakanı.

2-) Gözde sarıya çalan kestane 

rengi-utanma duygusu-Erden 

çavuşa kadar olan askerlere 

verilen ad.

3-) Değişik iş kollarında gerekli 

olan şeyler araç ve gereçler.

4-) Mitolojide ateş tanrısı-

Kahramanlık-Acı.

5-) Galyumun simgesi-

Akıncılar ocağının komutanı-

Zeybek.

6-) uzaklık anlatır-  

Çölden esen rüzgar-Rey.

7-) Fücle-Bir nota-Bir soru  

sözü-Akıl.

8-) Bahis-Ayrım , Nüans-Gözeten, 

koruyan.

9-) Olumsuzluk öneki-Ağaç   

yada lastik sopa-Damla.

10-) Allaha Şerik Koşma- 

Paraguay çayı.

11-) Yanlışlıkla-Oluş meydana 

gelme.

12-) Arkada geride anlamlar 

veren-Rodyum elementinin 

kimyasal simgesi.

13-) Osmanlılar’ da Mülkiye 

Rütbelerinden biri-Kuraklık  

Tanrısı-Dudak.

14-) Bir soru sözü-Boşuna-

Protaktinyum simgesi.

15-) Örümcek-Buzul taşı.

1-) Söz sanatını inceleyen bilim 
dalı-Budizm de ruhun ulaştığı 
en yüksek mertebeye verilen ad.
2-) Kavak ağacı-Yemek, Taam-
Genişlik.
3-) Türk müziğinde bir makam-
Açık Oluk, Kanal-Bir nota.
4-) İkaz, uyarı-Basketbolda 
çemberi tutan çarpma levhası-
Adet.
5-) Karadenizli Tiplemesi-Bir 
binek hayvanı-Eksik olma 
durumu.
6-) Flanbur-uluslararası Boks 
Birliği
7-) Aşçı yardımcısı-Son.
8-) Şarkı, türkü-Bir renk-  

Bir nota-Ağaç çivi.
9-) Çarmıh-Olumsuzluk Öneki-
Adam, Erkek Kişi.
10-) Bir nota-Soylu kan, Başkan-
Bir Tür Sis, Hafif Sis.
11-) Büyüme, Gelişme-Bir binek 
hayvanı-Bir Nehrin Aktığı Yer.
12-) Bir Nota-İçerik-Asker.
13-) Menşe, Soy-Eski Dilde Öç, 
İntikam.
14-) Eski dilde su-Kimliği 
belirlenemeyen gök cisimleri-
Kuzu sesi-Yumurta. Süt ve un 
ile hazırlanan tatlı veya tuzlu 
hamur.
15-) Asalak-Dünyadan el etek 
çekmiş münzevi kişi.

B A M B A Ş K A  D U Y G U L A R
T A Ş I D I K  İ Ç İ M İ Z D E 

H E R  S E F E R İ N D E ,  B U  B A Y R A Ğ I  T A Ş I M A N I N
G U R U R U Y L A  Y Ü K S E L D İ K  G Ö K Y Ü Z Ü N E .
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